
قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/02/1997عبد العايل ايت سدي امحدعبد العايل ايت سدي امحدعبد العايل ايت سدي امحدعبد العايل ايت سدي امحد33251118332511183325111833251118

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ 08/12/1999مين Iفع Mٔمين Iفع Mٔمين Iفع Mٔمين Iفع33241294332412943324129433241294

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/11/1994 هند الشواي هند الشواي هند الشواي هند الشواي33241073332410733324107333241073

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/03/1994 ليىل مSري ليىل مSري ليىل مSري ليىل مSري33231068332310683323106833231068

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/12/1993 رضوان اUراغ رضوان اUراغ رضوان اUراغ رضوان اUراغ33231050332310503323105033231050

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/12/1992 �سني رتZب �سني رتZب �سني رتZب �سني رتZب33241002332410023324100233241002

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/08/1994ا^حو محمدا^حو محمدا^حو محمدا^حو محمد33241065332410653324106533241065

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ03/02/1995^ر محمدMٔ^ر محمدMٔ^ر محمدMٔ^ر محمد33231114332311143323111433231114

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/09/1999اUراهميي Mٔم_نةاUراهميي Mٔم_نةاUراهميي Mٔم_نةاUراهميي Mٔم_نة33251186332511863325118633251186

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتUMٔ02/08/1996ركة MٔمميةUMٔركة MٔمميةUMٔركة MٔمميةUMٔركة Mٔممية33241150332411503324115033241150

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/02/1996اUن الطالب رشCيداUن الطالب رشCيداUن الطالب رشCيداUن الطالب رشCيد33241133332411333324113333241133

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/03/1994اهباوي ايوباهباوي ايوباهباوي ايوباهباوي ايوب33231069332310693323106933231069

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ14/11/1997بو احلنون سعادMٔبو احلنون سعادMٔبو احلنون سعادMٔبو احلنون سعاد33241217332412173324121733241217

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/07/1993ابو ليث الهامابو ليث الهامابو ليث الهامابو ليث الهام33231028332310283323102833231028

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/05/1997ابوالزبZب هشامابوالزبZب هشامابوالزبZب هشامابوالزبZب هشام33241188332411883324118833241188

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/12/1993ابودرار محمدابودرار محمدابودرار محمدابودرار محمد33231051332310513323105133231051

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/07/1998ابوسالمة محمدابوسالمة محمدابوسالمة محمدابوسالمة محمد33251161332511613325116133251161

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/12/1995ابوفراس لكVريةابوفراس لكVريةابوفراس لكVريةابوفراس لكVرية33251083332510833325108333251083

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ09/12/1996بونواس محمدMٔبونواس محمدMٔبونواس محمدMٔبونواس محمد33241166332411663324116633241166

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/06/1994اتربين حسCناءاتربين حسCناءاتربين حسCناءاتربين حسCناء33231081332310813323108133231081

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/08/1996احجيالل Mٔنوراحجيالل Mٔنوراحجيالل Mٔنوراحجيالل Mٔنور33251099332510993325109933251099

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/04/1997اqدي ف�ي�ةاqدي ف�ي�ةاqدي ف�ي�ةاqدي ف�ي�ة33231235332312353323123533231235

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/01/1994اجعاييب زي�باجعاييب زي�باجعاييب زي�باجعاييب زي�ب33231056332310563323105633231056

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ01/05/1996ج_ار tوsرMٔج_ار tوsرMٔج_ار tوsرMٔج_ار tوsر33231183332311833323118333231183

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/08/1997احصا#ن wرشىاحصا#ن wرشىاحصا#ن wرشىاحصا#ن wرشى33231252332312523323125233231252

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/04/1994احصا#ن دونيااحصا#ن دونيااحصا#ن دونيااحصا#ن دونيا33231076332310763323107633231076

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/05/1997احطيب وفاءاحطيب وفاءاحطيب وفاءاحطيب وفاء33241189332411893324118933241189

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/03/1993احاميم مسيةاحاميم مسيةاحاميم مسيةاحاميم مسية33241009332410093324100933241009

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/02/1998اح_ا ربيعةاح_ا ربيعةاح_ا ربيعةاح_ا ربيعة33241229332412293324122933241229

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1993اخSافو محمداخSافو محمداخSافو محمداخSافو محمد33231004332310043323100433231004

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/02/1996اخوان فاطمة الزهراءاخوان فاطمة الزهراءاخوان فاطمة الزهراءاخوان فاطمة الزهراء33231173332311733323117333231173

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/05/1997ادامحد مليكةادامحد مليكةادامحد مليكةادامحد مليكة33231239332312393323123933231239

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/01/1995ادUريك امميةادUريك امميةادUريك امميةادUريك اممية33231112332311123323111233231112

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/11/2000اراوي �دجيةاراوي �دجيةاراوي �دجيةاراوي �دجية33241324332413243324132433241324

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/12/2000ٕاراوي عبدالرزاقٕاراوي عبدالرزاقٕاراوي عبدالرزاقٕاراوي عبدالرزاق33241327332413273324132733241327

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/08/1999اراوي يوسفاراوي يوسفاراوي يوسفاراوي يوسف33241285332412853324128533241285

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ27/06/1993رحو رشCيدMٔرحو رشCيدMٔرحو رشCيدMٔرحو رشCيد33241024332410243324102433241024

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/04/1994ار� عصامار� عصامار� عصامار� عصام33241047332410473324104733241047

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/01/1993ارزا#ن يوسفارزا#ن يوسفارزا#ن يوسفارزا#ن يوسف33241005332410053324100533241005

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/05/1996ارو�يس فاطمة الزهراءارو�يس فاطمة الزهراءارو�يس فاطمة الزهراءارو�يس فاطمة الزهراء33241143332411433324114333241143

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ19/11/1996زمايم فاطمة الزهراءMٔزمايم فاطمة الزهراءMٔزمايم فاطمة الزهراءMٔزمايم فاطمة الزهراء33241162332411623324116233241162

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ24/09/1993ز�كض عبد النيبMٔز�كض عبد النيبMٔز�كض عبد النيبMٔز�كض عبد النيب33241030332410303324103033241030

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/04/1993اسCت�Zو �سنياسCت�Zو �سنياسCت�Zو �سنياسCت�Zو �سني33241017332410173324101733241017

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/06/2000امسن حسCناءامسن حسCناءامسن حسCناءامسن حسCناء33251209332512093325120933251209

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ09/01/1998شاريد عبد العز#زMٔشاريد عبد العز#زMٔشاريد عبد العز#زMٔشاريد عبد العز#ز33231268332312683323126833231268

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/06/1994اشعيب مسرياشعيب مسرياشعيب مسرياشعيب مسري33241053332410533324105333241053

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/03/1994اشقوق فاطمةالزهراءاشقوق فاطمةالزهراءاشقوق فاطمةالزهراءاشقوق فاطمةالزهراء33241044332410443324104433241044

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/04/1996اشلعون tوsراشلعون tوsراشلعون tوsراشلعون tوsر33231182332311823323118233231182

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/06/1993امشيعة Mٔمالامشيعة Mٔمالامشيعة Mٔمالامشيعة Mٔمال33241021332410213324102133241021

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

1/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/10/1996اش�يت ايوباش�يت ايوباش�يت ايوباش�يت ايوب33231206332312063323120633231206

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ15/12/2000صياد مرادMٔصياد مرادMٔصياد مرادMٔصياد مراد33251221332512213325122133251221

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1994ارضيغ �سنيارضيغ �سنيارضيغ �سنيارضيغ �سني33231055332310553323105533231055

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ08/09/1997جعيل نعميةMٔجعيل نعميةMٔجعيل نعميةMٔجعيل نعمية33231254332312543323125433231254

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/12/1999اعراب هاجراعراب هاجراعراب هاجراعراب هاجر33251192332511923325119233251192

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/10/1995اعراب يو�ساعراب يو�ساعراب يو�ساعراب يو�س33231158332311583323115833231158

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/04/1998ٕاعراUن عبد الرزاقٕاعراUن عبد الرزاقٕاعراUن عبد الرزاقٕاعراUن عبد الرزاق33251156332511563325115633251156

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/02/1994اغور محمداغور محمداغور محمداغور محمد33241042332410423324104233241042

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ18/06/1993فر� محيدMٔفر� محيدMٔفر� محيدMٔفر� محيد33251018332510183325101833251018

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/06/1999افر� فامضةافر� فامضةافر� فامضةافر� فامضة33251181332511813325118133251181

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/04/1997اف_ف رqاءاف_ف رqاءاف_ف رqاءاف_ف رqاء33231234332312343323123433231234

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ23/03/1998قدمي نوحMٔقدمي نوحMٔقدمي نوحMٔقدمي نوح33251150332511503325115033251150

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/08/1999اقويقا ءامSةاقويقا ءامSةاقويقا ءامSةاقويقا ءامSة33231347332313473323134733231347

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�Mٔ10/12/1999ضيض عبدهللا�Mٔضيض عبدهللا�Mٔضيض عبدهللا�Mٔضيض عبدهللا33231355332313553323135533231355

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/08/1996ٕاكنان مسريةٕاكنان مسريةٕاكنان مسريةٕاكنان مسرية33241152332411523324115233241152

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/01/1997اكنيون سك_نةاكنيون سك_نةاكنيون سك_نةاكنيون سك_نة33231221332312213323122133231221

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�27/11/2000بيض هند�بيض هند�بيض هند�بيض هند33251220332512203325122033251220

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�14/02/1998در�يس امني�در�يس امني�در�يس امني�در�يس امني33251144332511443325114433251144

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/10/1995إالدر�يس �دجيةإالدر�يس �دجيةإالدر�يس �دجيةإالدر�يس �دجية33231162332311623323116233231162

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�08/03/1998در�يس �سCمية�در�يس �سCمية�در�يس �سCمية�در�يس �سCمية33241233332412333324123333241233

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات���27/02/1993ل فرح���ل فرح���ل فرح���ل فرح33251009332510093325100933251009

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/01/1995أ�مني زtر�ءأ�مني زtر�ءأ�مني زtر�ءأ�مني زtر�ء33241084332410843324108433241084

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/12/1995البادرة صالح ا�#نالبادرة صالح ا�#نالبادرة صالح ا�#نالبادرة صالح ا�#ن33231167332311673323116733231167

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/08/1997البادرة ليىلالبادرة ليىلالبادرة ليىلالبادرة ليىل33251133332511333325113333251133

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/07/1998البار �زهةالبار �زهةالبار �زهةالبار �زهة33241247332412473324124733241247

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/08/1998البتول ف�ي�ةالبتول ف�ي�ةالبتول ف�ي�ةالبتول ف�ي�ة33231304332313043323130433231304

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/05/1993الربك جناةالربك جناةالربك جناةالربك جناة33231020332310203323102033231020

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/11/1995الرباكوي �لميةالرباكوي �لميةالرباكوي �لميةالرباكوي �لمية33231165332311653323116533231165

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/06/1995الرباكوي هشامالرباكوي هشامالرباكوي هشامالرباكوي هشام33231133332311333323113333231133

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/02/1996الربكة سعيدالربكة سعيدالربكة سعيدالربكة سعيد33241135332411353324113533241135

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/10/1999الربودي زي�بالربودي زي�بالربودي زي�بالربودي زي�ب33231352332313523323135233231352

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/04/1995الزبيوي �دجيةالزبيوي �دجيةالزبيوي �دجيةالزبيوي �دجية33241095332410953324109533241095

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/03/2001ال شريي اميانال شريي اميانال شريي اميانال شريي اميان33241334332413343324133433241334

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/07/1993البرصي العريبالبرصي العريبالبرصي العريبالبرصي العريب33231030332310303323103033231030

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/03/1995البطاش ع£نالبطاش ع£نالبطاش ع£نالبطاش ع£ن33241089332410893324108933241089

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/09/2000البغدادي عبد الغينالبغدادي عبد الغينالبغدادي عبد الغينالبغدادي عبد الغين33241316332413163324131633241316

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/01/1995البغدادي يوسفالبغدادي يوسفالبغدادي يوسفالبغدادي يوسف33241077332410773324107733241077

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/09/2001البكراوي عبد اخلالقالبكراوي عبد اخلالقالبكراوي عبد اخلالقالبكراوي عبد اخلالق33231396332313963323139633231396

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/01/1993البكوش يوسفالبكوش يوسفالبكوش يوسفالبكوش يوسف33231005332310053323100533231005

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/05/2000البوحسCين محزةالبوحسCين محزةالبوحسCين محزةالبوحسCين محزة33251208332512083325120833251208

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/01/1998البوحسZين سعيدالبوحسZين سعيدالبوحسZين سعيدالبوحسZين سعيد33231269332312693323126933231269

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/02/1997البوزيدي سعيدةالبوزيدي سعيدةالبوزيدي سعيدةالبوزيدي سعيدة33231226332312263323122633231226

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/09/1993البوين جوادالبوين جوادالبوين جوادالبوين جواد33241032332410323324103233241032

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/04/1998البوهايل حSانالبوهايل حSانالبوهايل حSانالبوهايل حSان33251154332511543325115433251154

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/05/1994التلويت عز#زالتلويت عز#زالتلويت عز#زالتلويت عز#ز33231078332310783323107833231078

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/09/1997التويب مرادالتويب مرادالتويب مرادالتويب مراد33231256332312563323125633231256

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/02/1999التويم حف_ظةالتويم حف_ظةالتويم حف_ظةالتويم حف_ظة33241272332412723324127233241272

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/03/1997التويول حمسنالتويول حمسنالتويول حمسنالتويول حمسن33251121332511213325112133251121

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/11/1993اجلرادي ام_نةاجلرادي ام_نةاجلرادي ام_نةاجلرادي ام_نة33231046332310463323104633231046
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/02/1998اجلريدي tرمياجلريدي tرمياجلريدي tرمياجلريدي tرمي33251143332511433325114333251143

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/09/1994اجلزويل باللاجلزويل باللاجلزويل باللاجلزويل بالل33251054332510543325105433251054

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1997اجلز#ري عبدالرحمياجلز#ري عبدالرحمياجلز#ري عبدالرحمياجلز#ري عبدالرحمي33231217332312173323121733231217

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/07/1994اجللويل صالحاجللويل صالحاجللويل صالحاجللويل صالح33251045332510453325104533251045

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/05/1995امجلعاوي هشامامجلعاوي هشامامجلعاوي هشامامجلعاوي هشام33241097332410973324109733241097

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/04/1999احلا° احلسناحلا° احلسناحلا° احلسناحلا° احلسن33231335332313353323133533231335

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/05/1993احلاد حسCناءاحلاد حسCناءاحلاد حسCناءاحلاد حسCناء33231022332310223323102233231022

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/02/1998احلافظي املصطفىاحلافظي املصطفىاحلافظي املصطفىاحلافظي املصطفى33251147332511473325114733251147

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/08/1999احل يش اميناحل يش اميناحل يش اميناحل يش امين33231345332313453323134533231345

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/07/1995احل يش �رس#ناحل يش �رس#ناحل يش �رس#ناحل يش �رس#ن33241107332411073324110733241107

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/06/1998احل´ايم Mٔمنياحل´ايم Mٔمنياحل´ايم Mٔمنياحل´ايم Mٔمني33241245332412453324124533241245

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/09/1998احلداد عز#زةاحلداد عز#زةاحلداد عز#زةاحلداد عز#زة33251166332511663325116633251166

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/08/1995احلديفي زهريةاحلديفي زهريةاحلديفي زهريةاحلديفي زهرية33231147332311473323114733231147

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/10/1998احلر#زي �دجيةاحلر#زي �دجيةاحلر#زي �دجيةاحلر#زي �دجية33231311332313113323131133231311

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/08/1995احلريقي ٕاtراماحلريقي ٕاtراماحلريقي ٕاtراماحلريقي ٕاtرام33231144332311443323114433231144

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/06/1994احلسCين مسي�ةاحلسCين مسي�ةاحلسCين مسي�ةاحلسCين مسي�ة33241055332410553324105533241055

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/12/1992احلسوين عبدالرحمياحلسوين عبدالرحمياحلسوين عبدالرحمياحلسوين عبدالرحمي33251001332510013325100133251001

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/12/1995احلرصي رشCيداحلرصي رشCيداحلرصي رشCيداحلرصي رشCيد33241122332411223324112233241122

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/07/1995احلصيين µدياحلصيين µدياحلصيين µدياحلصيين µدي33251076332510763325107633251076

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/02/1996احللميي عبدالوهاباحللميي عبدالوهاباحللميي عبدالوهاباحللميي عبدالوهاب33241134332411343324113433241134

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/01/1994احللميي كاملاحللميي كاملاحللميي كاملاحللميي كامل33241038332410383324103833241038

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/03/2000امحلاين اUراهميامحلاين اUراهميامحلاين اUراهميامحلاين اUراهمي33241302332413023324130233241302

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/05/1996امحلداوي الشC·ءامحلداوي الشC·ءامحلداوي الشC·ءامحلداوي الشC·ء33231186332311863323118633231186

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/07/1995امحلداوي �ا�امحلداوي �ا�امحلداوي �ا�امحلداوي �ا�33231136332311363323113633231136

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/01/1994امحلداوي مسريامحلداوي مسريامحلداوي مسريامحلداوي مسري33231063332310633323106333231063

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/10/1996امحلداوي ع£نامحلداوي ع£نامحلداوي ع£نامحلداوي ع£ن33231207332312073323120733231207

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/02/1993امحلراوي يوسفامحلراوي يوسفامحلراوي يوسفامحلراوي يوسف33231009332310093323100933231009

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/12/1998امحليدي سعادامحليدي سعادامحليدي سعادامحليدي سعاد33231319332313193323131933231319

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/01/2000احلناين شعيباحلناين شعيباحلناين شعيباحلناين شعيب33231364332313643323136433231364

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/10/1995احلياين �دجيةاحلياين �دجيةاحلياين �دجيةاحلياين �دجية33231161332311613323116133231161

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/05/2000احلياين ن _لاحلياين ن _لاحلياين ن _لاحلياين ن _ل33241309332413093324130933241309

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/06/1994احلريش �لميةاحلريش �لميةاحلريش �لميةاحلريش �لمية33231082332310823323108233231082

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/08/1994احليل املهدياحليل املهدياحليل املهدياحليل املهدي33231089332310893323108933231089

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/08/1998اخلضريي لبىناخلضريي لبىناخلضريي لبىناخلضريي لبىن33231303332313033323130333231303

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/10/1994اخلطايب tرمياخلطايب tرمياخلطايب tرمياخلطايب tرمي33231097332310973323109733231097

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/11/1999اخلطايب يوسفاخلطايب يوسفاخلطايب يوسفاخلطايب يوسف33241291332412913324129133241291

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/01/1995اخللييل معراخللييل معراخللييل معراخللييل معر33241079332410793324107933241079

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/03/2000امخللZيش �رسىامخللZيش �رسىامخللZيش �رسىامخللZيش �رسى33231367332313673323136733231367

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/10/1998امخللZيش يوسفامخللZيش يوسفامخللZيش يوسفامخللZيش يوسف33241256332412563324125633241256

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/10/1995اخلو Mٔمنياخلو Mٔمنياخلو Mٔمنياخلو Mٔمني33231159332311593323115933231159

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/11/1998اخلياط زهريةاخلياط زهريةاخلياط زهريةاخلياط زهرية33251172332511723325117233251172

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/06/1998اخلياطي ملياءاخلياطي ملياءاخلياطي ملياءاخلياطي ملياء33241244332412443324124433241244

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/03/1996اخلري عبد اجلباراخلري عبد اجلباراخلري عبد اجلباراخلري عبد اجلبار33251089332510893325108933251089

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/07/1994ا�ايب غزالنا�ايب غزالنا�ايب غزالنا�ايب غزالن33251048332510483325104833251048

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/06/1993ا�بياين �لميةا�بياين �لميةا�بياين �لميةا�بياين �لمية33251017332510173325101733251017

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/01/1994ا��اوي �سنيا��اوي �سنيا��اوي �سنيا��اوي �سني33241039332410393324103933241039

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/06/2000ا�حامين *ادلا�حامين *ادلا�حامين *ادلا�حامين *ادل33231378332313783323137833231378

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/03/1993ا�حامين عبد الغينا�حامين عبد الغينا�حامين عبد الغينا�حامين عبد الغين33251011332510113325101133251011

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/03/1995ا�راز عبدالرف_عا�راز عبدالرف_عا�راز عبدالرف_عا�راز عبدالرف_ع33241093332410933324109333241093
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/01/1997ا�ريوش �ليلا�ريوش �ليلا�ريوش �ليلا�ريوش �ليل33241175332411753324117533241175

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/10/1994ا�ريوش محمدا�ريوش محمدا�ريوش محمدا�ريوش محمد33231098332310983323109833231098

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/10/2001ا�وا�دي زهريا�وا�دي زهريا�وا�دي زهريا�وا�دي زهري33231398332313983323139833231398

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/10/1999ا��ين الهاما��ين الهاما��ين الهاما��ين الهام33241290332412903324129033241290

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/07/1993ا��ين معرا��ين معرا��ين معرا��ين معر33251020332510203325102033251020

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/03/1997ا�يناري سهاما�يناري سهاما�يناري سهاما�يناري سهام33251119332511193325111933251119

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/10/1998الرايض انتصارالرايض انتصارالرايض انتصارالرايض انتصار33241257332412573324125733241257

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/04/1997الرايض عصامالرايض عصامالرايض عصامالرايض عصام33241187332411873324118733241187

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/01/2000الرايم وصالالرايم وصالالرايم وصالالرايم وصال33231360332313603323136033231360

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/08/1997الراوي حسنالراوي حسنالراوي حسنالراوي حسن33241206332412063324120633241206

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/07/1998الربيعي Mٔمميةالربيعي Mٔمميةالربيعي Mٔمميةالربيعي Mٔممية33231293332312933323129333231293

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/07/1994الربيعي tوsرالربيعي tوsرالربيعي tوsرالربيعي tوsر33241060332410603324106033241060

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/01/1996الرح_يب حس�_ةالرح_يب حس�_ةالرح_يب حس�_ةالرح_يب حس�_ة33241127332411273324112733241127

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/04/1994الرح_وي Mٔنوارالرح_وي Mٔنوارالرح_وي Mٔنوارالرح_وي Mٔنوار33231077332310773323107733231077

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/07/1996الرز#ن �ا�الرز#ن �ا�الرز#ن �ا�الرز#ن �ا�33231197332311973323119733231197

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/10/1994الرشCيدي محمدالرشCيدي محمدالرشCيدي محمدالرشCيدي محمد33251055332510553325105533251055

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/03/1999الرطيب دنياالرطيب دنياالرطيب دنياالرطيب دنيا33231331332313313323133133231331

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/12/1997الرفاعي جناةالرفاعي جناةالرفاعي جناةالرفاعي جناة33231262332312623323126233231262

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/07/1996الرف_ق ملياءالرف_ق ملياءالرف_ق ملياءالرف_ق ملياء33231195332311953323119533231195

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/03/1994الرtويب ايوبالرtويب ايوبالرtويب ايوبالرtويب ايوب33241046332410463324104633241046

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/06/1999الرمش �سنيالرمش �سنيالرمش �سنيالرمش �سني33241280332412803324128033241280

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/09/1995الرو لطيفةالرو لطيفةالرو لطيفةالرو لطيفة33241115332411153324111533241115

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/10/1993الر�ين عبدا¾يدالر�ين عبدا¾يدالر�ين عبدا¾يدالر�ين عبدا¾يد33231041332310413323104133231041

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/02/1998الرحياين سعادالرحياين سعادالرحياين سعادالرحياين سعاد33251145332511453325114533251145

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/06/2001الرحية مرميالرحية مرميالرحية مرميالرحية مرمي33241337332413373324133733241337

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/08/1998الزايه Mٔيوبالزايه Mٔيوبالزايه Mٔيوبالزايه Mٔيوب33251163332511633325116333251163

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/05/2000الزرادي عتيقةالزرادي عتيقةالزرادي عتيقةالزرادي عتيقة33241311332413113324131133241311

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/01/2000الزردي عبدالغينالزردي عبدالغينالزردي عبدالغينالزردي عبدالغين33241299332412993324129933241299

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/12/1994الزروايل رشCيدالزروايل رشCيدالزروايل رشCيدالزروايل رشCيد33231107332311073323110733231107

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/05/2000الزعمي Mٔيوبالزعمي Mٔيوبالزعمي Mٔيوبالزعمي Mٔيوب33231372332313723323137233231372

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/02/1995الزعمي رشCيدالزعمي رشCيدالزعمي رشCيدالزعمي رشCيد33241086332410863324108633241086

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/04/1994الزÁاري حكميةالزÁاري حكميةالزÁاري حكميةالزÁاري حكمية33231075332310753323107533231075

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/07/1997الزهراوي سCناءالزهراوي سCناءالزهراوي سCناءالزهراوي سCناء33251128332511283325112833251128

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/04/1993الزواغي مرادالزواغي مرادالزواغي مرادالزواغي مراد33241015332410153324101533241015

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/08/1995الزوبري عبدا¾يدالزوبري عبدا¾يدالزوبري عبدا¾يدالزوبري عبدا¾يد33251077332510773325107733251077

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/02/1996الزوبري يو�سالزوبري يو�سالزوبري يو�سالزوبري يو�س33241132332411323324113233241132

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/10/1998الز�ين اUراهميالز�ين اUراهميالز�ين اUراهميالز�ين اUراهمي33241259332412593324125933241259

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/11/1994الز�ين هندالز�ين هندالز�ين هندالز�ين هند33251056332510563325105633251056

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1998الز#ن رشCيدةالز#ن رشCيدةالز#ن رشCيدةالز#ن رشCيدة33231267332312673323126733231267

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/06/1998الساÂ توف_قالساÂ توف_قالساÂ توف_قالساÂ توف_ق33231287332312873323128733231287

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/11/1997الساملي �دجيةالساملي �دجيةالساملي �دجيةالساملي �دجية33241218332412183324121833241218

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/07/1999الساوي *ادلالساوي *ادلالساوي *ادلالساوي *ادل33241281332412813324128133241281

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/10/1993السا�يس سامحالسا�يس سامحالسا�يس سامحالسا�يس سامح33231045332310453323104533231045

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/04/1996السCبطي MٔسامءالسCبطي MٔسامءالسCبطي MٔسامءالسCبطي Mٔسامء33241140332411403324114033241140

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/01/1994الس´دي عبدالسالمالس´دي عبدالسالمالس´دي عبدالسالمالس´دي عبدالسالم33231062332310623323106233231062

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/04/1997السحمودي جوادالسحمودي جوادالسحمودي جوادالسحمودي جواد33231233332312333323123333231233

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/09/1998السدراوي �سنيالسدراوي �سنيالسدراوي �سنيالسدراوي �سني33231306332313063323130633231306

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/10/1995الرس�اين محمدالرس�اين محمدالرس�اين محمدالرس�اين محمد33251082332510823325108233251082

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/08/1999الرسداوي ع£نالرسداوي ع£نالرسداوي ع£نالرسداوي ع£ن33231346332313463323134633231346

4/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/09/1999السعداين مSالالسعداين مSالالسعداين مSالالسعداين مSال33251185332511853325118533251185

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/11/1994السعدي محمدالسعدي محمدالسعدي محمدالسعدي محمد33241072332410723324107233241072

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/03/1993السكوري محمدالسكوري محمدالسكوري محمدالسكوري محمد33241008332410083324100833241008

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/11/1998السامهيل محزةالسامهيل محزةالسامهيل محزةالسامهيل محزة33241263332412633324126333241263

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/06/2001السميين tرميةالسميين tرميةالسميين tرميةالسميين tرمية33231394332313943323139433231394

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/07/1994الشادييل يوسفالشادييل يوسفالشادييل يوسفالشادييل يوسف33241058332410583324105833241058

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1997الشCتويك مرميالشCتويك مرميالشCتويك مرميالشCتويك مرمي33241173332411733324117333241173

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/04/1997الشÅ_وي زي�بالشÅ_وي زي�بالشÅ_وي زي�بالشÅ_وي زي�ب33241185332411853324118533241185

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/10/1998الشÅ_وي عامدالشÅ_وي عامدالشÅ_وي عامدالشÅ_وي عامد33241258332412583324125833241258

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/11/1993الرشقاوي �ليلالرشقاوي �ليلالرشقاوي �ليلالرشقاوي �ليل33251029332510293325102933251029

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/02/1996الرشقوين بورشىالرشقوين بورشىالرشقوين بورشىالرشقوين بورشى33251086332510863325108633251086

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/06/1994الرشيك بو�اqة اUراهميالرشيك بو�اqة اUراهميالرشيك بو�اqة اUراهميالرشيك بو�اqة اUراهمي33251043332510433325104333251043

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1994الشطيوي مرادالشطيوي مرادالشطيوي مرادالشطيوي مراد33231054332310543323105433231054

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/07/1997الشعشاعي حسCناءالشعشاعي حسCناءالشعشاعي حسCناءالشعشاعي حسCناء33241202332412023324120233241202

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/04/1998الشقريي �دجيةالشقريي �دجيةالشقريي �دجيةالشقريي �دجية33231281332312813323128133231281

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/06/1996الشكراوي سك_نةالشكراوي سك_نةالشكراوي سك_نةالشكراوي سك_نة33251094332510943325109433251094

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/04/1996الشهيب شف_قالشهيب شف_قالشهيب شف_قالشهيب شف_ق33231180332311803323118033231180

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/03/2000الشوهاين سلمىالشوهاين سلمىالشوهاين سلمىالشوهاين سلمى33241304332413043324130433241304

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/07/1994الشZيب احلنايفالشZيب احلنايفالشZيب احلنايفالشZيب احلنايف33241057332410573324105733241057

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/07/1995الصاحيب العريبالصاحيب العريبالصاحيب العريبالصاحيب العريب33231142332311423323114233231142

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/03/1994الصادق محمدالصادق محمدالصادق محمدالصادق محمد33231072332310723323107233231072

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/01/1993الصايف IMٔسالصايف IMٔسالصايف IMٔسالصايف IMٔس33251008332510083325100833251008

33241056332410563324105633241056Èالصاحلي عبد املاÈالصاحلي عبد املاÈالصاحلي عبد املاÈبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/07/1994الصاحلي عبد املاCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السC003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني الس

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/03/1995الصاحلي عبد ا¾يدالصاحلي عبد ا¾يدالصاحلي عبد ا¾يدالصاحلي عبد ا¾يد33241090332410903324109033241090

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/05/1993الصامدي Mٔسامةالصامدي Mٔسامةالصامدي Mٔسامةالصامدي Mٔسامة33251012332510123325101233251012

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/02/2000الصبحي مSريالصبحي مSريالصبحي مSريالصبحي مSري33251201332512013325120133251201

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/02/1995الصديق �ا�الصديق �ا�الصديق �ا�الصديق �ا�33251060332510603325106033251060

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/02/1999الصغيوري عبدالرف_عالصغيوري عبدالرف_عالصغيوري عبدالرف_عالصغيوري عبدالرف_ع33231329332313293323132933231329

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/11/1996الصل�اوي ع£نالصل�اوي ع£نالصل�اوي ع£نالصل�اوي ع£ن33251107332511073325110733251107

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/12/1998الضاوي Iديةالضاوي Iديةالضاوي Iديةالضاوي Iدية33241267332412673324126733241267

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/01/1996الرضيف tرميةالرضيف tرميةالرضيف tرميةالرضيف tرمية33241128332411283324112833241128

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/02/2001الضعفي سCناءالضعفي سCناءالضعفي سCناءالضعفي سCناء33251223332512233325122333251223

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/10/2000الضعيف هاجرالضعيف هاجرالضعيف هاجرالضعيف هاجر33241319332413193324131933241319

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/09/1995الضو ٕاميانالضو ٕاميانالضو ٕاميانالضو ٕاميان33241116332411163324111633241116

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/09/2001الطابيعي لبىنالطابيعي لبىنالطابيعي لبىنالطابيعي لبىن33251230332512303325123033251230

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/08/1998الطالب حSانالطالب حSانالطالب حSانالطالب حSان33231302332313023323130233231302

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/01/1993الطالب يوسفالطالب يوسفالطالب يوسفالطالب يوسف33231006332310063323100633231006

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/08/1999الطالعي كزنةالطالعي كزنةالطالعي كزنةالطالعي كزنة33241286332412863324128633241286

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/03/1995الطاهري محزةالطاهري محزةالطاهري محزةالطاهري محزة33251064332510643325106433251064

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/07/1998الطاهري سهامالطاهري سهامالطاهري سهامالطاهري سهام33241250332412503324125033241250

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/12/1998الطاويس محزةالطاويس محزةالطاويس محزةالطاويس محزة33231321332313213323132133231321

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/03/1993الطراwيش ٕاسامعيلالطراwيش ٕاسامعيلالطراwيش ٕاسامعيلالطراwيش ٕاسامعيل33231011332310113323101133231011

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/06/1993الطلعي يو�سالطلعي يو�سالطلعي يو�سالطلعي يو�س33251019332510193325101933251019

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/04/1995الطواهري حسCناءالطواهري حسCناءالطواهري حسCناءالطواهري حسCناء33251066332510663325106633251066

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/01/1999الظريفي سف_انالظريفي سف_انالظريفي سف_انالظريفي سف_ان33241270332412703324127033241270

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/11/2000العامريي امينالعامريي امينالعامريي امينالعامريي امين33241323332413233324132333241323

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/07/1995العايل حسCناءالعايل حسCناءالعايل حسCناءالعايل حسCناء33231137332311373323113733231137

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/04/1997العبايس عبداجلليلالعبايس عبداجلليلالعبايس عبداجلليلالعبايس عبداجلليل33241186332411863324118633241186

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/01/1996العبدالوي عز#زالعبدالوي عز#زالعبدالوي عز#زالعبدالوي عز#ز33241126332411263324112633241126
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/04/1996العبدي ربيعةالعبدي ربيعةالعبدي ربيعةالعبدي ربيعة33251090332510903325109033251090

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/02/1995العبويب Mٔيوبالعبويب Mٔيوبالعبويب Mٔيوبالعبويب Mٔيوب33231118332311183323111833231118

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/09/1998الع£ين عزا�#نالع£ين عزا�#نالع£ين عزا�#نالع£ين عزا�#ن33231307332313073323130733231307

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/10/1996الع£ين مرميالع£ين مرميالع£ين مرميالع£ين مرمي33231211332312113323121133231211

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/09/1997العجمي Mٔيوبالعجمي Mٔيوبالعجمي Mٔيوبالعجمي Mٔيوب33251137332511373325113733251137

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/05/1995العدIين القدمريي سهامالعدIين القدمريي سهامالعدIين القدمريي سهامالعدIين القدمريي سهام33231129332311293323112933231129

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/02/2000العذري معاذالعذري معاذالعذري معاذالعذري معاذ33231365332313653323136533231365

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/07/1995العرايق Mٔيوبالعرايق Mٔيوبالعرايق Mٔيوبالعرايق Mٔيوب33231138332311383323113833231138

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/05/1997العرويش Iديةالعرويش Iديةالعرويش Iديةالعرويش Iدية33231238332312383323123833231238

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/01/1995العرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراء33231111332311113323111133231111

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/05/2000العزاب Mٔسامءالعزاب Mٔسامءالعزاب Mٔسامءالعزاب Mٔسامء33251206332512063325120633251206

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/09/1999العزوزي يوسفالعزوزي يوسفالعزوزي يوسفالعزوزي يوسف33231350332313503323135033231350

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/08/1997العساوي مليكةالعساوي مليكةالعساوي مليكةالعساوي مليكة33231251332312513323125133231251

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/08/1996العرساوي مصطفىالعرساوي مصطفىالعرساوي مصطفىالعرساوي مصطفى33241151332411513324115133241151

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/09/1995العرسي محمدالعرسي محمدالعرسي محمدالعرسي محمد33231154332311543323115433231154

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/07/1997العسيل زهريالعسيل زهريالعسيل زهريالعسيل زهري33251132332511323325113233251132

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/01/2001العكري هدىالعكري هدىالعكري هدىالعكري هدى33241329332413293324132933241329

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1998العاليل يوسفالعاليل يوسفالعاليل يوسفالعاليل يوسف33241222332412223324122233241222

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/11/1999العالوي سك_نةالعالوي سك_نةالعالوي سك_نةالعالوي سك_نة33241293332412933324129333241293

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/04/2000العلمويس سك_نةالعلمويس سك_نةالعلمويس سك_نةالعلمويس سك_نة33241308332413083324130833241308

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/06/1993العاممرة املصطفىالعاممرة املصطفىالعاممرة املصطفىالعاممرة املصطفى33231025332310253323102533231025

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/05/1995العمراين محمدالعمراين محمدالعمراين محمدالعمراين محمد33241098332410983324109833241098

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/03/1996العمري ٕالهامالعمري ٕالهامالعمري ٕالهامالعمري ٕالهام33231179332311793323117933231179

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/02/1996العيايش امالالعيايش امالالعيايش امالالعيايش امال33231172332311723323117233231172

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/06/1995العيدي �رمنيالعيدي �رمنيالعيدي �رمنيالعيدي �رمني33231135332311353323113533231135

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/09/1995العZساوي فاطمةالعZساوي فاطمةالعZساوي فاطمةالعZساوي فاطمة33241111332411113324111133241111

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1999العZساوي نورةالعZساوي نورةالعZساوي نورةالعZساوي نورة33231323332313233323132333231323

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/12/1994الغازي ع£نالغازي ع£نالغازي ع£نالغازي ع£ن33231105332311053323110533231105

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/12/1997الغايل عبد الغفورالغايل عبد الغفورالغايل عبد الغفورالغايل عبد الغفور33231260332312603323126033231260

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/03/1999الغ´دايم نعميةالغ´دايم نعميةالغ´دايم نعميةالغ´دايم نعمية33231334332313343323133433231334

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/01/2000الغر^وي املهديالغر^وي املهديالغر^وي املهديالغر^وي املهدي33231359332313593323135933231359

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/03/1997الغريب مرميالغريب مرميالغريب مرميالغريب مرمي33241181332411813324118133241181

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/09/1994الغاليس توريةالغاليس توريةالغاليس توريةالغاليس تورية33251051332510513325105133251051

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/07/1993الغنايم *اÒشةالغنايم *اÒشةالغنايم *اÒشةالغنايم *اÒشة33231027332310273323102733231027

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/08/1999الغواب جنوىالغواب جنوىالغواب جنوىالغواب جنوى33241287332412873324128733241287

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/08/1995الفاحتي فاطمة الزهراءالفاحتي فاطمة الزهراءالفاحتي فاطمة الزهراءالفاحتي فاطمة الزهراء33241110332411103324111033241110

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/09/1994الفاضيل مليةالفاضيل مليةالفاضيل مليةالفاضيل ملية33251052332510523325105233251052

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/09/1995الفاين محزةالفاين محزةالفاين محزةالفاين محزة33241114332411143324111433241114

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1997الفرايب عبدالكVريالفرايب عبدالكVريالفرايب عبدالكVريالفرايب عبدالكVري33231216332312163323121633231216

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/08/1995الفرارين جهيانالفرارين جهيانالفرارين جهيانالفرارين جهيان33231145332311453323114533231145

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/06/1998الفرtويك الهامالفرtويك الهامالفرtويك الهامالفرtويك الهام33231289332312893323128933231289

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/07/1995الفزيقي عبد�الهالفزيقي عبد�الهالفزيقي عبد�الهالفزيقي عبد�اله33241105332411053324110533241105

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/06/1998الفضييل Mٔمنيالفضييل Mٔمنيالفضييل Mٔمنيالفضييل Mٔمني33231290332312903323129033231290

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/12/1998الفاكك معادالفاكك معادالفاكك معادالفاكك معاد33241266332412663324126633241266

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/02/1997الفالوي نورا�#نالفالوي نورا�#نالفالوي نورا�#نالفالوي نورا�#ن33231223332312233323122333231223

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/10/1998الف_اليل محزةالف_اليل محزةالف_اليل محزةالف_اليل محزة33241260332412603324126033241260

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/04/1998الف_اليل مVاركالف_اليل مVاركالف_اليل مVاركالف_اليل مVارك33241238332412383324123833241238

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/05/1996القامة اسامءالقامة اسامءالقامة اسامءالقامة اسامء33231187332311873323118733231187

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/05/1998القامة �سنيالقامة �سنيالقامة �سنيالقامة �سني33241239332412393324123933241239
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/10/1995القامئ ^× جنيبالقامئ ^× جنيبالقامئ ^× جنيبالقامئ ^× جنيب33231156332311563323115633231156

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/04/1998القدوري صفاءالقدوري صفاءالقدوري صفاءالقدوري صفاء33241236332412363324123633241236

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/08/1993القد#ري wرشىالقد#ري wرشىالقد#ري wرشىالقد#ري wرشى33241026332410263324102633241026

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/03/1994القرش �ا�القرش �ا�القرش �ا�القرش �ا�33241043332410433324104333241043

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/09/2000القصاوي ٕاحساقالقصاوي ٕاحساقالقصاوي ٕاحساقالقصاوي ٕاحساق33251213332512133325121333251213

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/10/1997القÛا عبداملنعمالقÛا عبداملنعمالقÛا عبداملنعمالقÛا عبداملنعم33231258332312583323125833231258

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/03/1996القليش �دجيةالقليش �دجيةالقليش �دجيةالقليش �دجية33241138332411383324113833241138

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/03/1998الكVري محمدالكVري محمدالكVري محمدالكVري محمد33241235332412353324123533241235

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/10/1993الكدمي الزهرةالكدمي الزهرةالكدمي الزهرةالكدمي الزهرة33231040332310403323104033231040

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/12/1998الكراب عبدالعز#زالكراب عبدالعز#زالكراب عبدالعز#زالكراب عبدالعز#ز33231318332313183323131833231318

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/09/1996الكرايت مسريةالكرايت مسريةالكرايت مسريةالكرايت مسرية33241157332411573324115733241157

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/06/1998الكرن ابÅسامالكرن ابÅسامالكرن ابÅسامالكرن ابÅسام33231286332312863323128633231286

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/06/1999الكرواوي وqدانالكرواوي وqدانالكرواوي وqدانالكرواوي وqدان33231342332313423323134233231342

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/10/1998الكSدويل مرميالكSدويل مرميالكSدويل مرميالكSدويل مرمي33241262332412623324126233241262

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/02/1998الك_الين محمدالك_الين محمدالك_الين محمدالك_الين محمد33231272332312723323127233231272

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/03/1997املا� Mٔم_نةاملا� Mٔم_نةاملا� Mٔم_نةاملا� Mٔم_نة33231230332312303323123033231230

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/05/1996املادح MٓسCيةاملادح MٓسCيةاملادح MٓسCيةاملادح MٓسCية33231185332311853323118533231185

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/07/1994املايم محمد ساملاملايم محمد ساملاملايم محمد ساملاملايم محمد سامل33251047332510473325104733251047

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/02/1997ا¾دوب عبدالنارصا¾دوب عبدالنارصا¾دوب عبدالنارصا¾دوب عبدالنارص33251117332511173325111733251117

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/05/1993احملجوب فاطمةاحملجوب فاطمةاحملجوب فاطمةاحملجوب فاطمة33231018332310183323101833231018

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/04/2000احملجويب Mٔيوباحملجويب Mٔيوباحملجويب Mٔيوباحملجويب Mٔيوب33231370332313703323137033231370

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/05/1997املرابط ٕاسامعيلاملرابط ٕاسامعيلاملرابط ٕاسامعيلاملرابط ٕاسامعيل33231241332312413323124133231241

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/07/1997املرابط سف_اناملرابط سف_اناملرابط سف_اناملرابط سف_ان33251129332511293325112933251129

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/03/1996املرابطي مرمياملرابطي مرمياملرابطي مرمياملرابطي مرمي33231178332311783323117833231178

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/05/1996املرمحي اسامعيلاملرمحي اسامعيلاملرمحي اسامعيلاملرمحي اسامعيل33251093332510933325109333251093

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/05/1995املرZÁيش �دجيةاملرZÁيش �دجيةاملرZÁيش �دجيةاملرZÁيش �دجية33231128332311283323112833231128

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/12/1994املزtيطي مرمياملزtيطي مرمياملزtيطي مرمياملزtيطي مرمي33231106332311063323110633231106

33231344332313443323134433231344àاملزيين سهيàاملزيين سهيàاملزيين سهيàبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/08/1999املزيين سهيCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCفع*ني السI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةV018عق

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/07/1998املساوي مصطفىاملساوي مصطفىاملساوي مصطفىاملساوي مصطفى33241248332412483324124833241248

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/07/1994املسعودي محزةاملسعودي محزةاملسعودي محزةاملسعودي محزة33241059332410593324105933241059

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/02/1993املسعودي سعيداملسعودي سعيداملسعودي سعيداملسعودي سعيد33241006332410063324100633241006

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/2000املصبا� مونيةاملصبا� مونيةاملصبا� مونيةاملصبا� مونية33241297332412973324129733241297

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/08/1993املصطفى الطالباملصطفى الطالباملصطفى الطالباملصطفى الطالب33251024332510243325102433251024

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/09/1995املصمودي عبد احلياملصمودي عبد احلياملصمودي عبد احلياملصمودي عبد احلي33241112332411123324111233241112

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/01/1997املطرب ايوباملطرب ايوباملطرب ايوباملطرب ايوب33241174332411743324117433241174

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/11/1998املعايش Mٔسامءاملعايش Mٔسامءاملعايش Mٔسامءاملعايش Mٔسامء33231314332313143323131433231314

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/05/1999املعرويف اUراهمياملعرويف اUراهمياملعرويف اUراهمياملعرويف اUراهمي33231341332313413323134133231341

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/08/1996املعطاوي محمداملعطاوي محمداملعطاوي محمداملعطاوي محمد33241156332411563324115633241156

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/11/1994املعلوم مصطفىاملعلوم مصطفىاملعلوم مصطفىاملعلوم مصطفى33231102332311023323110233231102

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/11/1999املعزيي زي�باملعزيي زي�باملعزيي زي�باملعزيي زي�ب33251190332511903325119033251190

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/04/1998املعزيي سعيداملعزيي سعيداملعزيي سعيداملعزيي سعيد33251155332511553325115533251155

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/03/1998املعZش سعيداملعZش سعيداملعZش سعيداملعZش سعيد33251149332511493325114933251149

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1994املغاري عبد الكرمياملغاري عبد الكرمياملغاري عبد الكرمياملغاري عبد الكرمي33231053332310533323105333231053

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/05/1997املفضل املهدياملفضل املهدياملفضل املهدياملفضل املهدي33231242332312423323124233231242

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/10/2000املاكوي اسامعيلاملاكوي اسامعيلاملاكوي اسامعيلاملاكوي اسامعيل33241320332413203324132033241320

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/07/1996املاكوي ع£ناملاكوي ع£ناملاكوي ع£ناملاكوي ع£ن33231194332311943323119433231194

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/02/1994املاكوي يوسفاملاكوي يوسفاملاكوي يوسفاملاكوي يوسف33231067332310673323106733231067

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/11/1994امللويك ام_نةامللويك ام_نةامللويك ام_نةامللويك ام_نة33241071332410713324107133241071

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/05/1997امللياين فاطمةامللياين فاطمةامللياين فاطمةامللياين فاطمة33231243332312433323124333231243

7/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/06/1993املناين مرمياملناين مرمياملناين مرمياملناين مرمي33241020332410203324102033241020

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/06/1994املنصوري عبد الغفوراملنصوري عبد الغفوراملنصوري عبد الغفوراملنصوري عبد الغفور33231083332310833323108333231083

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/12/1992املهد حكميةاملهد حكميةاملهد حكميةاملهد حكمية33251005332510053325100533251005

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/10/1994املواق نورةاملواق نورةاملواق نورةاملواق نورة33241068332410683324106833241068

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/07/1993املريي مرتىضاملريي مرتىضاملريي مرتىضاملريي مرتىض33241025332410253324102533241025

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/05/1999الناحجي سك_نةالناحجي سك_نةالناحجي سك_نةالناحجي سك_نة33241277332412773324127733241277

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/10/2000النا° بورشىالنا° بورشىالنا° بورشىالنا° بورشى33251214332512143325121433251214

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1995النارص فاطمةالنارص فاطمةالنارص فاطمةالنارص فاطمة33231108332311083323110833231108

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/02/1999النعويم ٕاtرامالنعويم ٕاtرامالنعويم ٕاtرامالنعويم ٕاtرام33251176332511763325117633251176

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1995النفZيس سعيدالنفZيس سعيدالنفZيس سعيدالنفZيس سعيد33231110332311103323111033231110

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/08/1998النكراوي �دجيةالنكراوي �دجيةالنكراوي �دجيةالنكراوي �دجية33241253332412533324125333241253

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/03/1999النوجيي سك_نةالنوجيي سك_نةالنوجيي سك_نةالنوجيي سك_نة33231332332313323323133233231332

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/12/1998النيوة ليىلالنيوة ليىلالنيوة ليىلالنيوة ليىل33231320332313203323132033231320

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/07/1996الهايل هدىالهايل هدىالهايل هدىالهايل هدى33241148332411483324114833241148

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/12/1992الهدوي �سنيالهدوي �سنيالهدوي �سنيالهدوي �سني33231001332310013323100133231001

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/09/1993الهد�ن راضيةالهد�ن راضيةالهد�ن راضيةالهد�ن راضية33231036332310363323103633231036

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/10/1996الهزtون Mٔسامءالهزtون Mٔسامءالهزtون Mٔسامءالهزtون Mٔسامء33241159332411593324115933241159

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/08/1997الهوف زي�بالهوف زي�بالهوف زي�بالهوف زي�ب33231250332312503323125033231250

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/07/1995الواعي مرميالواعي مرميالواعي مرميالواعي مرمي33251075332510753325107533251075

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/01/1998الوايل فاطمة الزهراءالوايل فاطمة الزهراءالوايل فاطمة الزهراءالوايل فاطمة الزهراء33241224332412243324122433241224

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/05/2001الو�دي سوم_ةالو�دي سوم_ةالو�دي سوم_ةالو�دي سوم_ة33241335332413353324133533241335

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/05/1995الودن عبد العايلالودن عبد العايلالودن عبد العايلالودن عبد العايل33251071332510713325107133251071

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/01/1996الوردغي اسامعيلالوردغي اسامعيلالوردغي اسامعيلالوردغي اسامعيل33241130332411303324113033241130

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/06/1997الوردي عبدالرحميالوردي عبدالرحميالوردي عبدالرحميالوردي عبدالرحمي33251127332511273325112733251127

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/07/1998الوtييل عرساوي وديعالوtييل عرساوي وديعالوtييل عرساوي وديعالوtييل عرساوي وديع33241246332412463324124633241246

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/08/1998الZسع ٕاسامعيلالZسع ٕاسامعيلالZسع ٕاسامعيلالZسع ٕاسامعيل33241255332412553324125533241255

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/03/1993اليويب جواداليويب جواداليويب جواداليويب جواد33241014332410143324101433241014

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/11/1997امالو عبداحلف_ظامالو عبداحلف_ظامالو عبداحلف_ظامالو عبداحلف_ظ33241219332412193324121933241219

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/08/1998امر هللا م_نةامر هللا م_نةامر هللا م_نةامر هللا م_نة33251165332511653325116533251165

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/09/1999امر�س اUراهميامر�س اUراهميامر�س اUراهميامر�س اUراهمي33231348332313483323134833231348

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ24/03/2000مزيل جهرMٔمزيل جهرMٔمزيل جهرMٔمزيل جهر33251203332512033325120333251203

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/06/2000امساهل سامحامساهل سامحامساهل سامحامساهل سامح33231376332313763323137633231376

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ28/11/1999مشZش مىنMٔمشZش مىنMٔمشZش مىنMٔمشZش مىن33251191332511913325119133251191

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/05/1995امطال Mٔيوبامطال Mٔيوبامطال Mٔيوبامطال Mٔيوب33251068332510683325106833251068

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/11/1998امعاشات ح_اةامعاشات ح_اةامعاشات ح_اةامعاشات ح_اة33231316332313163323131633231316

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ25/01/2000معرش محمدMٔمعرش محمدMٔمعرش محمدMٔمعرش محمد33251197332511973325119733251197

33241317332413173324131733241317àمكون هنيMٔàمكون هنيMٔàمكون هنيMٔàمكون هنيMٔ16/09/2000بع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السC016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني الس

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/02/1995اµاوش عامداµاوش عامداµاوش عامداµاوش عامد33241087332410873324108733241087

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/06/1995اموشال مسريةاموشال مسريةاموشال مسريةاموشال مسرية33241103332411033324110333241103

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/09/2000ٕاموشل ٕاسامعيلٕاموشل ٕاسامعيلٕاموشل ٕاسامعيلٕاموشل ٕاسامعيل33251211332512113325121133251211

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ18/08/1999م_ل سCناءMٔم_ل سCناءMٔم_ل سCناءMٔم_ل سCناء33251184332511843325118433251184

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/11/1994ام_ل �مسينةام_ل �مسينةام_ل �مسينةام_ل �مسينة33251057332510573325105733251057

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/03/1998انقا#ري سلميةانقا#ري سلميةانقا#ري سلميةانقا#ري سلمية33241234332412343324123433241234

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ13/03/1997نواري �MٔسMٔنواري �MٔسMٔنواري �MٔسMٔنواري �Mٔس33241182332411823324118233241182

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/02/1999اوçشواشت احلسنياوçشواشت احلسنياوçشواشت احلسنياوçشواشت احلسني33231330332313303323133033231330

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ30/08/1997وج_ل MٔيوبMٔوج_ل MٔيوبMٔوج_ل MٔيوبMٔوج_ل Mٔيوب33231253332312533323125333231253

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ02/10/1995وÂ عبد الف�احMٔوÂ عبد الف�احMٔوÂ عبد الف�احMٔوÂ عبد الف�اح33251080332510803325108033251080

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/08/1993اورحو سام_ةاورحو سام_ةاورحو سام_ةاورحو سام_ة33231032332310323323103233231032

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ19/04/2000ولقائد عبدهللاMٔولقائد عبدهللاMٔولقائد عبدهللاMٔولقائد عبدهللا33231371332313713323137133231371
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ20/02/1993يت اUراهمي �ا�Mٔيت اUراهمي �ا�Mٔيت اUراهمي �ا�Mٔيت اUراهمي �ا�33231007332310073323100733231007

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/10/1996ايت ازاكغ �لميةايت ازاكغ �لميةايت ازاكغ �لميةايت ازاكغ �لمية33251104332511043325110433251104

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ19/12/2000يت اجليد ليىلMٔيت اجليد ليىلMٔيت اجليد ليىلMٔيت اجليد ليىل33231386332313863323138633231386

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/04/1998ايت احلاج زtر�ءايت احلاج زtر�ءايت احلاج زtر�ءايت احلاج زtر�ء33231282332312823323128233231282

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ16/12/1996يت احلسني رضوانMٔيت احلسني رضوانMٔيت احلسني رضوانMٔيت احلسني رضوان33231213332312133323121333231213

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/09/2001ايت امخلوي زهرةايت امخلوي زهرةايت امخلوي زهرةايت امخلوي زهرة33231397332313973323139733231397

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/09/2000ايت ا�اكيل فاطمة الزهراءايت ا�اكيل فاطمة الزهراءايت ا�اكيل فاطمة الزهراءايت ا�اكيل فاطمة الزهراء33251212332512123325121233251212

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/12/2000ايت الشCيخ محمدايت الشCيخ محمدايت الشCيخ محمدايت الشCيخ محمد33241328332413283324132833241328

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/04/2000ايت الطالب عبد احلقايت الطالب عبد احلقايت الطالب عبد احلقايت الطالب عبد احلق33241307332413073324130733241307

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/12/1996ايت العرايب عبد العز#زايت العرايب عبد العز#زايت العرايب عبد العز#زايت العرايب عبد العز#ز33231215332312153323121533231215

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ20/11/1996يت الفقري احامد ليىلMٔيت الفقري احامد ليىلMٔيت الفقري احامد ليىلMٔيت الفقري احامد ليىل33241163332411633324116333241163

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/04/1994ايت املداين بديعةايت املداين بديعةايت املداين بديعةايت املداين بديعة33251039332510393325103933251039

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/01/1994ايت املداين واحلاج نور ا�#نايت املداين واحلاج نور ا�#نايت املداين واحلاج نور ا�#نايت املداين واحلاج نور ا�#ن33251035332510353325103533251035

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ27/01/2000يت احميد موىسMٔيت احميد موىسMٔيت احميد موىسMٔيت احميد موىس33251198332511983325119833251198

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ29/04/1994يت اندqار فاطمة الزهراءMٔيت اندqار فاطمة الزهراءMٔيت اندqار فاطمة الزهراءMٔيت اندqار فاطمة الزهراء33241049332410493324104933241049

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ15/04/1998يت ^محد سف_انMٔيت ^محد سف_انMٔيت ^محد سف_انMٔيت ^محد سف_ان33241237332412373324123733241237

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/12/1995ايت ^حلسن اUراهميايت ^حلسن اUراهميايت ^حلسن اUراهميايت ^حلسن اUراهمي33231166332311663323116633231166

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/03/1994ايت حبدو عبد الهاديايت حبدو عبد الهاديايت حبدو عبد الهاديايت حبدو عبد الهادي33231070332310703323107033231070

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/12/1999ايت Uريك *اÒشةايت Uريك *اÒشةايت Uريك *اÒشةايت Uريك *اÒشة33241296332412963324129633241296

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/03/1993ايت بالو عبد الرحميايت بالو عبد الرحميايت بالو عبد الرحميايت بالو عبد الرحمي33231010332310103323101033231010

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/01/1994ايت Uن مهوا يو�سايت Uن مهوا يو�سايت Uن مهوا يو�سايت Uن مهوا يو�س33251036332510363325103633251036

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/01/2000ايت ثالي محمدايت ثالي محمدايت ثالي محمدايت ثالي محمد33231363332313633323136333231363

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/05/1997ايت حسا#ن احلسنايت حسا#ن احلسنايت حسا#ن احلسنايت حسا#ن احلسن33231237332312373323123733231237

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/12/1997ايت سعيد مرميايت سعيد مرميايت سعيد مرميايت سعيد مرمي33231263332312633323126333231263

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ26/07/1993يت عبد النيب محزةMٔيت عبد النيب محزةMٔيت عبد النيب محزةMٔيت عبد النيب محزة33251022332510223325102233251022

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتMٔ20/10/1995يت عبد النيب فاطمة الزهراءMٔيت عبد النيب فاطمة الزهراءMٔيت عبد النيب فاطمة الزهراءMٔيت عبد النيب فاطمة الزهراء33231160332311603323116033231160

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/02/1997ايت *دي محزةايت *دي محزةايت *دي محزةايت *دي محزة33241180332411803324118033241180

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/08/1995ايت معر عبد الغينايت معر عبد الغينايت معر عبد الغينايت معر عبد الغين33231146332311463323114633231146

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/03/1994ايت معي *يل مريةايت معي *يل مريةايت معي *يل مريةايت معي *يل مرية33231071332310713323107133231071

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/01/1998ايت tرايت نعميةايت tرايت نعميةايت tرايت نعميةايت tرايت نعمية33241225332412253324122533241225

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/03/1995ايت حلسن *يلايت حلسن *يلايت حلسن *يلايت حلسن *يل33231120332311203323112033231120

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/01/1996ايت مو�ا و*ال عز ا�#نايت مو�ا و*ال عز ا�#نايت مو�ا و*ال عز ا�#نايت مو�ا و*ال عز ا�#ن33241131332411313324113133241131

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/10/1996ايت �شو عبد الرزاقايت �شو عبد الرزاقايت �شو عبد الرزاقايت �شو عبد الرزاق33231208332312083323120833231208

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/10/1995ا#كن يو�سا#كن يو�سا#كن يو�سا#كن يو�س33251081332510813325108133251081

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/03/1999ايويب ر�ابايويب ر�ابايويب ر�ابايويب ر�اب33251178332511783325117833251178

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/04/2000^^نة سعيدة^^نة سعيدة^^نة سعيدة^^نة سعيدة33231369332313693323136933231369

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/12/1995^� محمد^� محمد^� محمد^� محمد33231168332311683323116833231168

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/08/1995^�دو اسامعيل^�دو اسامعيل^�دو اسامعيل^�دو اسامعيل33231150332311503323115033231150

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/05/1997^حسني لعز#زة^حسني لعز#زة^حسني لعز#زة^حسني لعز#زة33231240332312403323124033231240

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/03/1997^حسZين محمد^حسZين محمد^حسZين محمد^حسZين محمد33241183332411833324118333241183

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/09/1993^رز املهدي^رز املهدي^رز املهدي^رز املهدي33231038332310383323103833231038

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/03/1997^حلبZب سف_ان^حلبZب سف_ان^حلبZب سف_ان^حلبZب سف_ان33251122332511223325112233251122

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/04/2000^لقائد يوسف^لقائد يوسف^لقائد يوسف^لقائد يوسف33231368332313683323136833231368

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/05/1999^ملامون زي�ب^ملامون زي�ب^ملامون زي�ب^ملامون زي�ب33241275332412753324127533241275

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/09/1999^مMٔ ïسامء^مMٔ ïسامء^مMٔ ïسامء^مMٔ ïسامء33241288332412883324128833241288

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/05/2000حبار بورشةحبار بورشةحبار بورشةحبار بورشة33231373332313733323137333231373

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/05/1999حبار ع£نحبار ع£نحبار ع£نحبار ع£ن33251180332511803325118033251180

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/05/1995حبري محزةحبري محزةحبري محزةحبري محزة33241096332410963324109633241096

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/12/2000خبلي´ة م_نةخبلي´ة م_نةخبلي´ة م_نةخبلي´ة م_نة33231383332313833323138333231383
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/02/1994بدو اUراهميبدو اUراهميبدو اUراهميبدو اUراهمي33251037332510373325103733251037

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU14/01/2000ر ايوبUر ايوبUر ايوبUر ايوب33231361332313613323136133231361

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU15/05/2000زيت املهديUزيت املهديUزيت املهديUزيت املهدي33241310332413103324131033241310

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتw26/09/1993سام يوسفwسام يوسفwسام يوسفwسام يوسف33241033332410333324103333241033

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتw16/08/1993سالم عبد الوا�دwسالم عبد الوا�دwسالم عبد الوا�دwسالم عبد الوا�د33231034332310343323103433231034

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/04/1997بصار جهربصار جهربصار جهربصار جهر33231232332312323323123233231232

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/08/1993بعسا فاطمةبعسا فاطمةبعسا فاطمةبعسا فاطمة33231033332310333323103333231033

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/10/1996بعري#ر رضوانبعري#ر رضوانبعري#ر رضوانبعري#ر رضوان33241160332411603324116033241160

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/04/1996بغدا فاطمة الزهراءبغدا فاطمة الزهراءبغدا فاطمة الزهراءبغدا فاطمة الزهراء33241139332411393324113933241139

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU22/08/1997اكر سك_نةUاكر سك_نةUاكر سك_نةUاكر سك_نة33231249332312493323124933231249

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU29/12/2000اكوي يوسفUاكوي يوسفUاكوي يوسفUاكوي يوسف33231387332313873323138733231387

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU26/10/1997كري محمدUكري محمدUكري محمدUكري محمد33241215332412153324121533241215

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU20/10/1993كرمي اUراهميUكرمي اUراهميUكرمي اUراهميUكرمي اUراهمي33231043332310433323104333231043

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU14/10/1993كطيبة ام_نةUكطيبة ام_نةUكطيبة ام_نةUكطيبة ام_نة33241034332410343324103433241034

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU15/03/1999گاري حمسنUگاري حمسنUگاري حمسنUگاري حمسن33251177332511773325117733251177

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/07/1996بلòدمي مونةبلòدمي مونةبلòدمي مونةبلòدمي مونة33231193332311933323119333231193

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/03/1993بلخرضة لطيفةبلخرضة لطيفةبلخرضة لطيفةبلخرضة لطيفة33231012332310123323101233231012

33231064332310643323106433231064óريي عبد�òبلóريي عبد�òبلóريي عبد�òبلóريي عبد�òبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/01/1994بلCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCفع*ني السI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةV004عق

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/07/1998بÛي عبدالوارثبÛي عبدالوارثبÛي عبدالوارثبÛي عبدالوارث33231300332313003323130033231300

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/02/2001بلعابد مدحيةبلعابد مدحيةبلعابد مدحيةبلعابد مدحية33231390332313903323139033231390

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/08/1994بلعز#ز م_لودةبلعز#ز م_لودةبلعز#ز م_لودةبلعز#ز م_لودة33231088332310883323108833231088

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/02/1995بلعطار *اÒشةبلعطار *اÒشةبلعطار *اÒشةبلعطار *اÒشة33251061332510613325106133251061

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/07/1996بلغيات ف�ي�ةبلغيات ف�ي�ةبلغيات ف�ي�ةبلغيات ف�ي�ة33251097332510973325109733251097

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/02/1997بلغييت فاطمة الزهراءبلغييت فاطمة الزهراءبلغييت فاطمة الزهراءبلغييت فاطمة الزهراء33251116332511163325111633251116

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/11/1996بلفقري وqدانبلفقري وqدانبلفقري وqدانبلفقري وqدان33251108332511083325110833251108

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/07/1997بلمرqاين �دجيةبلمرqاين �دجيةبلمرqاين �دجيةبلمرqاين �دجية33241200332412003324120033241200

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/03/1995بلمقدم �دجيةبلمقدم �دجيةبلمقدم �دجيةبلمقدم �دجية33241088332410883324108833241088

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/07/1995بلهربة �ا�بلهربة �ا�بلهربة �ا�بلهربة �ا�33251074332510743325107433251074

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/02/2001بلهيبة �دجيةبلهيبة �دجيةبلهيبة �دجيةبلهيبة �دجية33241333332413333324133333241333

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/03/1998مبعروف سCناءمبعروف سCناءمبعروف سCناءمبعروف سCناء33241232332412323324123233241232

33251105332511053325110533251105àخيت هنيMٔ نUàخيت هنيMٔ نUàخيت هنيMٔ نUàخيت هنيMٔ نU13/11/1996بع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السC006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني الس

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU01/03/1996ن احلاج �دجيةUن احلاج �دجيةUن احلاج �دجيةUن احلاج �دجية33231175332311753323117533231175

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU23/10/1998ن الزيدية �سنيUن الزيدية �سنيUن الزيدية �سنيUن الزيدية �سني33231312332313123323131233231312

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU03/11/1997ن الصاع محزةUن الصاع محزةUن الصاع محزةUن الصاع محزة33251139332511393325113933251139

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU07/06/1995ن امراح مرميUن امراح مرميUن امراح مرميUن امراح مرمي33231131332311313323113133231131

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU28/03/1998ن ^ري �ا�Uن ^ري �ا�Uن ^ري �ا�Uن ^ري �ا�33251151332511513325115133251151

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU01/12/1993ن �بت �دجيةUن �بت �دجيةUن �بت �دجيةUن �بت �دجية33241036332410363324103633241036

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU12/11/1993ن �يل IديةUن �يل IديةUن �يل IديةUن �يل Iدية33231047332310473323104733231047

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU14/11/2000ن خروف اسCيةUن خروف اسCيةUن خروف اسCيةUن خروف اسCية33241325332413253324132533241325

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU29/05/1993ن دادا MٔمحدUن دادا MٔمحدUن دادا MٔمحدUن دادا Mٔمحد33241019332410193324101933241019

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU15/10/1999ن شعايب ٕالهامUن شعايب ٕالهامUن شعايب ٕالهامUن شعايب ٕالهام33251188332511883325118833251188

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU14/02/1996ن عبو زهريUن عبو زهريUن عبو زهريUن عبو زهري33231174332311743323117433231174

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتU06/02/1998ن عكو مرميUن عكو مرميUن عكو مرميUن عكو مرمي33241230332412303324123033241230

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/12/1998بنان يوسفبنان يوسفبنان يوسفبنان يوسف33251174332511743325117433251174

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/02/1996بن´ار سف_انبن´ار سف_انبن´ار سف_انبن´ار سف_ان33251084332510843325108433251084

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/06/1994بند�ان رqاءبند�ان رqاءبند�ان رqاءبند�ان رqاء33251044332510443325104433251044

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/01/1995بزنايد عبد الوا�دبزنايد عبد الوا�دبزنايد عبد الوا�دبزنايد عبد الوا�د33241081332410813324108133241081

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/07/1998بزنرايدي شC·ءبزنرايدي شC·ءبزنرايدي شC·ءبزنرايدي شC·ء33231296332312963323129633231296

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/09/1994بزنيد عبدا÷لطيفبزنيد عبدا÷لطيفبزنيد عبدا÷لطيفبزنيد عبدا÷لطيف33231091332310913323109133231091

10/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/11/1998ب�سعود عز#زب�سعود عز#زب�سعود عز#زب�سعود عز#ز33231313332313133323131333231313

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/06/1993ب�سلامن محمدب�سلامن محمدب�سلامن محمدب�سلامن محمد33241022332410223324102233241022

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/10/1997ب�رشيق فاطمة الزهراءب�رشيق فاطمة الزهراءب�رشيق فاطمة الزهراءب�رشيق فاطمة الزهراء33241214332412143324121433241214

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/06/1995ب�شCيخ حسCناءب�شCيخ حسCناءب�شCيخ حسCناءب�شCيخ حسCناء33251072332510723325107233251072

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/06/1995بنعبد الرسول رشCيدبنعبد الرسول رشCيدبنعبد الرسول رشCيدبنعبد الرسول رشCيد33231132332311323323113233231132

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/12/1996بنعلو ليىلبنعلو ليىلبنعلو ليىلبنعلو ليىل33241170332411703324117033241170

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/09/1994بنقامس اسامعيلبنقامس اسامعيلبنقامس اسامعيلبنقامس اسامعيل33231092332310923323109233231092

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/08/1998بنقرد عبد الكرميبنقرد عبد الكرميبنقرد عبد الكرميبنقرد عبد الكرمي33241254332412543324125433241254

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/12/1997بنلخرض حسCناءبنلخرض حسCناءبنلخرض حسCناءبنلخرض حسCناء33251141332511413325114133251141

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/12/1993بنلعيدي ف_صلبنلعيدي ف_صلبنلعيدي ف_صلبنلعيدي ف_صل33241037332410373324103733241037

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/10/2000بنور حSانبنور حSانبنور حSانبنور حSان33251215332512153325121533251215

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/07/1997بنورك Mٔمنيبنورك Mٔمنيبنورك Mٔمنيبنورك Mٔمني33241198332411983324119833241198

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/06/1993بنورك عبدالكVريبنورك عبدالكVريبنورك عبدالكVريبنورك عبدالكVري33251016332510163325101633251016

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/11/1994بنوليدي محمدبنوليدي محمدبنوليدي محمدبنوليدي محمد33241074332410743324107433241074

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/03/2000بنون غزالنبنون غزالنبنون غزالنبنون غزالن33241303332413033324130333241303

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/07/1995بنوى م_نةبنوى م_نةبنوى م_نةبنوى م_نة33231139332311393323113933231139

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/05/1995هبا زي�بهبا زي�بهبا زي�بهبا زي�ب33241100332411003324110033241100

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/08/1998هب´اوي عبد العايلهب´اوي عبد العايلهب´اوي عبد العايلهب´اوي عبد العايل33231301332313013323130133231301

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/08/1998هبدي مرميهبدي مرميهبدي مرميهبدي مرمي33251164332511643325116433251164

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/01/1997هبلول املصطفىهبلول املصطفىهبلول املصطفىهبلول املصطفى33231222332312223323122233231222

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/03/1996بوالرو#ن لطيفةبوالرو#ن لطيفةبوالرو#ن لطيفةبوالرو#ن لطيفة33231177332311773323117733231177

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/07/1997بوالعZش العزيفي ابÅسامبوالعZش العزيفي ابÅسامبوالعZش العزيفي ابÅسامبوالعZش العزيفي ابÅسام33241196332411963324119633241196

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/10/1995بوøزارت بديعةبوøزارت بديعةبوøزارت بديعةبوøزارت بديعة33231157332311573323115733231157

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/05/1994بوçس�ت Mٔرشفبوçس�ت Mٔرشفبوçس�ت Mٔرشفبوçس�ت Mٔرشف33231079332310793323107933231079

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/09/1995بوqامع Mٔيوببوqامع Mٔيوببوqامع Mٔيوببوqامع Mٔيوب33231153332311533323115333231153

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/01/2001بوحسني �دجيةبوحسني �دجيةبوحسني �دجيةبوحسني �دجية33231389332313893323138933231389

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/04/1998بوحفرة رضوانبوحفرة رضوانبوحفرة رضوانبوحفرة رضوان33231279332312793323127933231279

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/12/1992بوخريض مرميبوخريض مرميبوخريض مرميبوخريض مرمي33231003332310033323100333231003

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/11/2001بوروح_ة حسCنةبوروح_ة حسCنةبوروح_ة حسCنةبوروح_ة حسCنة33241339332413393324133933241339

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/07/1997بوري يوسفبوري يوسفبوري يوسفبوري يوسف33241204332412043324120433241204

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/03/2002بوزÁار زي�ببوزÁار زي�ببوزÁار زي�ببوزÁار زي�ب33231399332313993323139933231399

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1997بوزنبو حلسنبوزنبو حلسنبوزنبو حلسنبوزنبو حلسن33251111332511113325111133251111

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/10/1998بوز�ن صاUربوز�ن صاUربوز�ن صاUربوز�ن صاUر33251169332511693325116933251169

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/02/1997بوز�ن ن _لبوز�ن ن _لبوز�ن ن _لبوز�ن ن _ل33231224332312243323122433231224

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/03/1993بوزيت يو�سبوزيت يو�سبوزيت يو�سبوزيت يو�س33251010332510103325101033251010

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/03/1993بوسلعت ٕاحسانبوسلعت ٕاحسانبوسلعت ٕاحسانبوسلعت ٕاحسان33241013332410133324101333241013

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/12/1993بورشيط عز#زةبورشيط عز#زةبورشيط عز#زةبورشيط عز#زة33251032332510323325103233251032

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/07/1999بورض#كة نضريةبورض#كة نضريةبورض#كة نضريةبورض#كة نضرية33241282332412823324128233241282

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/03/1994بوضري سعيدبوضري سعيدبوضري سعيدبوضري سعيد33231073332310733323107333231073

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/08/2002بوطالب سلمىبوطالب سلمىبوطالب سلمىبوطالب سلمى33231400332314003323140033231400

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/10/1993بوطاهر ن _لبوطاهر ن _لبوطاهر ن _لبوطاهر ن _ل33251028332510283325102833251028

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/11/1993بوعبديل غزالنبوعبديل غزالنبوعبديل غزالنبوعبديل غزالن33231049332310493323104933231049

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/06/2000بوعبZس زهرةبوعبZس زهرةبوعبZس زهرةبوعبZس زهرة33231379332313793323137933231379

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/07/1997بو*دس محزةبو*دس محزةبو*دس محزةبو*دس محزة33241199332411993324119933241199

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/07/1994بوعاممة صالح ا�#نبوعاممة صالح ا�#نبوعاممة صالح ا�#نبوعاممة صالح ا�#ن33251046332510463325104633251046

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/07/1998بوعنان عبدالرزاقبوعنان عبدالرزاقبوعنان عبدالرزاقبوعنان عبدالرزاق33241249332412493324124933241249

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/09/2000بوعنوة يوسفبوعنوة يوسفبوعنوة يوسفبوعنوة يوسف33241318332413183324131833241318

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/10/1996بوعياد زوهريبوعياد زوهريبوعياد زوهريبوعياد زوهري33231210332312103323121033231210

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/02/1996بوعياش هنيةبوعياش هنيةبوعياش هنيةبوعياش هنية33241136332411363324113633241136
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/03/1996بوÁلول عبداملنعمبوÁلول عبداملنعمبوÁلول عبداملنعمبوÁلول عبداملنعم33241137332411373324113733241137

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/04/1993بوÁلمية هشامبوÁلمية هشامبوÁلمية هشامبوÁلمية هشام33231017332310173323101733231017

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/07/1998بوقر#ن Mٔمينبوقر#ن Mٔمينبوقر#ن Mٔمينبوقر#ن Mٔمين33231297332312973323129733231297

33241067332410673324106733241067àبواكس مجيàبواكس مجيàبواكس مجيàبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/09/1994بواكس مجيCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السC004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني الس

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/07/1996بواكس حكميةبواكس حكميةبواكس حكميةبواكس حكمية33251096332510963325109633251096

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/01/1994بواكل هدىبواكل هدىبواكل هدىبواكل هدى33231057332310573323105733231057

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/09/1998بوtر�س �Mٔسبوtر�س �Mٔسبوtر�س �Mٔسبوtر�س �Mٔس33231308332313083323130833231308

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/12/1992بو�عيبات هشامبو�عيبات هشامبو�عيبات هشامبو�عيبات هشام33251004332510043325100433251004

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/10/1998بوليف *ادلبوليف *ادلبوليف *ادلبوليف *ادل33241261332412613324126133241261

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/05/1998بومارية اجيةبومارية اجيةبومارية اجيةبومارية اجية33231283332312833323128333231283

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/01/1999بومروان محمدبومروان محمدبومروان محمدبومروان محمد33241269332412693324126933241269

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/06/1995بومزود حسCنةبومزود حسCنةبومزود حسCنةبومزود حسCنة33241101332411013324110133241101

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/12/1999بومل�ة محزةبومل�ة محزةبومل�ة محزةبومل�ة محزة33251193332511933325119333251193

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/12/1996بوهديد هشامبوهديد هشامبوهديد هشامبوهديد هشام33241169332411693324116933241169

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/06/1999بو�ش �دجيةبو�ش �دجيةبو�ش �دجيةبو�ش �دجية33231343332313433323134333231343

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/07/2001بوهيات Mٔمحدبوهيات Mٔمحدبوهيات Mٔمحدبوهيات Mٔمحد33251228332512283325122833251228

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/02/1997بVZة محيدبVZة محيدبVZة محيدبVZة محيد33251113332511133325111333251113

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�01/01/1997بت فاطمة الزهراء�بت فاطمة الزهراء�بت فاطمة الزهراء�بت فاطمة الزهراء33231218332312183323121833231218

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/03/1997جتنZت ادر�سجتنZت ادر�سجتنZت ادر�سجتنZت ادر�س33231228332312283323122833231228

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتø13/06/1993ر#يك امحدøر#يك امحدøر#يك امحدøر#يك امحد33251015332510153325101533251015

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/10/1998تقار سعيدةتقار سعيدةتقار سعيدةتقار سعيدة33231310332313103323131033231310

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/07/1999تقي ا�#ن عبد الرحميتقي ا�#ن عبد الرحميتقي ا�#ن عبد الرحميتقي ا�#ن عبد الرحمي33251182332511823325118233251182

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/09/1993توف_ق عبد اجلليلتوف_ق عبد اجلليلتوف_ق عبد اجلليلتوف_ق عبد اجلليل33251026332510263325102633251026

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1995تيداغ عبد القادرتيداغ عبد القادرتيداغ عبد القادرتيداغ عبد القادر33251058332510583325105833251058

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتq09/08/1996ادي زاهرةqادي زاهرةqادي زاهرةqادي زاهرة33231199332311993323119933231199

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتq08/12/1995ادي نظريةqادي نظريةqادي نظريةqادي نظرية33241120332411203324112033241120

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتq22/01/2002الوق ع£نqالوق ع£نqالوق ع£نqالوق ع£ن33241340332413403324134033241340

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/05/1994جVاح مرميجVاح مرميجVاح مرميجVاح مرمي33241050332410503324105033241050

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتq10/09/1995دو صالح ا�#نqدو صالح ا�#نqدو صالح ا�#نqدو صالح ا�#ن33251079332510793325107933251079

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتq08/04/1995د�ين �دجيةqد�ين �دجيةqد�ين �دجيةqد�ين �دجية33251065332510653325106533251065

33231189332311893323118933231189Èجامل عبد املاÈجامل عبد املاÈجامل عبد املاÈبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/06/1996جامل عبد املاCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCفع*ني السI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةV010عق

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/05/1996جSدل سهامجSدل سهامجSدل سهامجSدل سهام33231184332311843323118433231184

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�03/01/1994زب محمد�زب محمد�زب محمد�زب محمد33231058332310583323105833231058

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/02/2001حVيب هللا هدىحVيب هللا هدىحVيب هللا هدىحVيب هللا هدى33241332332413323324133233241332

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/05/1993حVيب �سنيحVيب �سنيحVيب �سنيحVيب �سني33231021332310213323102133231021

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/01/2000حVييب زي�بحVييب زي�بحVييب زي�بحVييب زي�ب33231362332313623323136233231362

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/10/1993جحويب امالجحويب امالجحويب امالجحويب امال33241035332410353324103533241035

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/06/1997جحي فدوىجحي فدوىجحي فدوىجحي فدوى33241194332411943324119433241194

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�10/12/1992دود مSري�دود مSري�دود مSري�دود مSري33241001332410013324100133241001

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/10/1994حريش سارةحريش سارةحريش سارةحريش سارة33241069332410693324106933241069

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/10/2000حراكت شC·ءحراكت شC·ءحراكت شC·ءحراكت شC·ء33241321332413213324132133241321

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/07/1998حراكت نورةحراكت نورةحراكت نورةحراكت نورة33231294332312943323129433231294

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/05/1999حريف جناةحريف جناةحريف جناةحريف جناة33231337332313373323133733231337

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1998حسان محمدحسان محمدحسان محمدحسان محمد33231266332312663323126633231266

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/05/1998حسCين �دجيةحسCين �دجيةحسCين �دجيةحسCين �دجية33241240332412403324124033241240

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/05/1998حسون احلسنيحسون احلسنيحسون احلسنيحسون احلسني33251159332511593325115933251159

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/12/1997حسون عبداخلالقحسون عبداخلالقحسون عبداخلالقحسون عبداخلالق33231264332312643323126433231264

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/07/1997حرضاين يوسفحرضاين يوسفحرضاين يوسفحرضاين يوسف33241201332412013324120133241201

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/11/1999حفصاوي كزنةحفصاوي كزنةحفصاوي كزنةحفصاوي كزنة33241292332412923324129233241292
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/05/1998حفيص Iديةحفيص Iديةحفيص Iديةحفيص Iدية33241242332412423324124233241242

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/09/1994ححححمكمكمكمك حورية حورية حورية حورية33231093332310933323109333231093

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�01/10/1995لييب بوشعيب�لييب بوشعيب�لييب بوشعيب�لييب بوشعيب33231155332311553323115533231155

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/03/1997حامدة بوشعيبحامدة بوشعيبحامدة بوشعيبحامدة بوشعيب33231229332312293323122933231229

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/10/1994حاممة Mٔم_نةحاممة Mٔم_نةحاممة Mٔم_نةحاممة Mٔم_نة33231099332310993323109933231099

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/04/1998حاممة مرادحاممة مرادحاممة مرادحاممة مراد33251153332511533325115333251153

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/09/1993حاميين سف_انحاميين سف_انحاميين سف_انحاميين سف_ان33241029332410293324102933241029

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/09/2000محدي صف_ةمحدي صف_ةمحدي صف_ةمحدي صف_ة33241314332413143324131433241314

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/09/1997محزة محمدمحزة محمدمحزة محمدمحزة محمد33251136332511363325113633251136

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/08/1994محور سارةمحور سارةمحور سارةمحور سارة33251050332510503325105033251050

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/05/1994محويم *ادلمحويم *ادلمحويم *ادلمحويم *ادل33241051332410513324105133241051

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/08/1993ح_حي هندح_حي هندح_حي هندح_حي هند33231031332310313323103133231031

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/04/1997ح_د فدوىح_د فدوىح_د فدوىح_د فدوى33251123332511233325112333251123

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/12/1999ح_داد رق_ةح_داد رق_ةح_داد رق_ةح_داد رق_ة33231356332313563323135633231356

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتZ�23/10/1998سCين �دجية�ZسCين �دجية�ZسCين �دجية�ZسCين �دجية33251170332511703325117033251170

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/06/1997حميذ جوادحميذ جوادحميذ جوادحميذ جواد33241191332411913324119133241191

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/07/2001حميودي زي�بحميودي زي�بحميودي زي�بحميودي زي�ب33231395332313953323139533231395

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�30/07/1996ايل عبدإالاله�ايل عبدإالاله�ايل عبدإالاله�ايل عبدإالاله33231196332311963323119633231196

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/07/1996خVايب حسCناءخVايب حسCناءخVايب حسCناءخVايب حسCناء33241146332411463324114633241146

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/09/1996خVري �دجيةخVري �دجيةخVري �دجيةخVري �دجية33231202332312023323120233231202

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/02/1995خروش يوسفخروش يوسفخروش يوسفخروش يوسف33241085332410853324108533241085

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/01/1999خري ش �دجيةخري ش �دجيةخري ش �دجيةخري ش �دجية33231324332313243323132433231324

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/09/1995خري ش �زهةخري ش �زهةخري ش �زهةخري ش �زهة33231151332311513323115133231151

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1995خطار حSانخطار حSانخطار حSانخطار حSان33251059332510593325105933251059

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�19/08/1993الد زtر�ء�الد زtر�ء�الد زtر�ء�الد زtر�ء33251025332510253325102533251025

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�15/07/1997لفي Mٔمني�لفي Mٔمني�لفي Mٔمني�لفي Mٔمني33251130332511303325113033251130

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�15/05/2000لفي بالل�لفي بالل�لفي بالل�لفي بالل33231374332313743323137433231374

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�04/02/1993لوق كامل�لوق كامل�لوق كامل�لوق كامل33241007332410073324100733241007

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/05/1998خواqة زي�بخواqة زي�بخواqة زي�بخواqة زي�ب33231285332312853323128533231285

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/09/1997خويب مرميخويب مرميخويب مرميخويب مرمي33231255332312553323125533231255

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/12/2000خودي جنوىخودي جنوىخودي جنوىخودي جنوى33231385332313853323138533231385

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/09/1997خ_اري يوسفخ_اري يوسفخ_اري يوسفخ_اري يوسف33241210332412103324121033241210

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�29/05/1998ريات اسامء�ريات اسامء�ريات اسامء�ريات اسامء33231284332312843323128433231284

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�02/08/1999ريي خو�ريي خو�ريي خو�ريي خو����33251183332511833325118333251183

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/09/1993دادى محمددادى محمددادى محمددادى محمد33231037332310373323103733231037

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/06/1993دامعي م_نةدامعي م_نةدامعي م_نةدامعي م_نة33231023332310233323102333231023

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/11/1997د^ب مسعودد^ب مسعودد^ب مسعودد^ب مسعود33251140332511403325114033251140

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/07/1995دحين محمددحين محمددحين محمددحين محمد33231141332311413323114133231141

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/05/1995دريوش الكVريةدريوش الكVريةدريوش الكVريةدريوش الكVرية33231126332311263323112633231126

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/02/1993دقايق سعيددقايق سعيددقايق سعيددقايق سعيد33231008332310083323100833231008

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/09/1999دليل انواردليل انواردليل انواردليل انوار33231351332313513323135133231351

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/01/1999دليل دنيادليل دنيادليل دنيادليل دنيا33251175332511753325117533251175

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1999دهايب فوزيةدهايب فوزيةدهايب فوزيةدهايب فوزية33231322332313223323132233231322

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/07/1997دهباوي عتيقةدهباوي عتيقةدهباوي عتيقةدهباوي عتيقة33231245332312453323124533231245

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/07/1998دهيش دنيادهيش دنيادهيش دنيادهيش دنيا33231292332312923323129233231292

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/01/1997دوالنرص ع£ندوالنرص ع£ندوالنرص ع£ندوالنرص ع£ن33231220332312203323122033231220

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/08/1994ديناوي �دجيةديناوي �دجيةديناوي �دجيةديناوي �دجية33241061332410613324106133241061

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/06/1995رافق اميانرافق اميانرافق اميانرافق اميان33241102332411023324110233241102

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/10/2000رايق سلميةرايق سلميةرايق سلميةرايق سلمية33251217332512173325121733251217
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/02/1996را�ع نعميةرا�ع نعميةرا�ع نعميةرا�ع نعمية33251085332510853325108533251085

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/02/1998رجوان Mٔيوبرجوان Mٔيوبرجوان Mٔيوبرجوان Mٔيوب33231273332312733323127333231273

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/01/2000رحمي سوم_ةرحمي سوم_ةرحمي سوم_ةرحمي سوم_ة33251196332511963325119633251196

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/12/1992رح_وي عبد الغينرح_وي عبد الغينرح_وي عبد الغينرح_وي عبد الغين33231002332310023323100233231002

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/11/1994رديل �رديل �رديل �رديل �رسرسرسرس33231100332311003323110033231100

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/02/1996رف_ع رشCيدرف_ع رشCيدرف_ع رشCيدرف_ع رشCيد33251087332510873325108733251087

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/01/1996رقاس عبدالصمدرقاس عبدالصمدرقاس عبدالصمدرقاس عبدالصمد33241129332411293324112933241129

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/09/1996راكد tرميةراكد tرميةراكد tرميةراكد tرمية33251101332511013325110133251101

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/01/1994رمشان اسCيةرمشان اسCيةرمشان اسCيةرمشان اسCية33231059332310593323105933231059

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/12/1994رمضان عبدالهاديرمضان عبدالهاديرمضان عبدالهاديرمضان عبدالهادي33231104332311043323110433231104

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/06/1997رواح مسريةرواح مسريةرواح مسريةرواح مسرية33241192332411923324119233241192

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/01/1995روادي ودادروادي ودادروادي ودادروادي وداد33231113332311133323111333231113

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/03/1999رويم الزوهرةرويم الزوهرةرويم الزوهرةرويم الزوهرة33231333332313333323133333231333

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/07/1994زادي وqدانزادي وqدانزادي وqدانزادي وqدان33231086332310863323108633231086

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/03/2000زاهر مرميزاهر مرميزاهر مرميزاهر مرمي33251204332512043325120433251204

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/01/1997زائد عبد املنعمزائد عبد املنعمزائد عبد املنعمزائد عبد املنعم33251112332511123325111233251112

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/08/1993زرنون �ا�زرنون �ا�زرنون �ا�زرنون �ا�33251023332510233325102333251023

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/11/1998زرويق مسريةزرويق مسريةزرويق مسريةزرويق مسرية33241264332412643324126433241264

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/09/1994زريق �ليلزريق �ليلزريق �ليلزريق �ليل33231094332310943323109433231094

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/02/1998زعفر tرميزعفر tرميزعفر tرميزعفر tرمي33231274332312743323127433231274

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1996زاكر مرميزاكر مرميزاكر مرميزاكر مرمي33231169332311693323116933231169

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/08/1996زtراين سCناءزtراين سCناءزtراين سCناءزtراين سCناء33241154332411543324115433241154

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/08/1995زtراوي يوسفزtراوي يوسفزtراوي يوسفزtراوي يوسف33231148332311483323114833231148

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/09/1998زماوي عبدالرحامنزماوي عبدالرحامنزماوي عبدالرحامنزماوي عبدالرحامن33251168332511683325116833251168

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/12/1993زهاري رqاءزهاري رqاءزهاري رqاءزهاري رqاء33251033332510333325103333251033

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/04/1993زهاري رشCيدزهاري رشCيدزهاري رشCيدزهاري رشCيد33241016332410163324101633241016

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/01/1999زهيل عبدالعظميزهيل عبدالعظميزهيل عبدالعظميزهيل عبدالعظمي33241271332412713324127133241271

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/06/1993زهريي محزةزهريي محزةزهريي محزةزهريي محزة33231026332310263323102633231026

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/04/2000زواق �سCميزواق �سCميزواق �سCميزواق �سCمي33251205332512053325120533251205

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/01/1999زيد محمدزيد محمدزيد محمدزيد محمد33231325332313253323132533231325

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/11/1996زيدان فاطمة الزهراءزيدان فاطمة الزهراءزيدان فاطمة الزهراءزيدان فاطمة الزهراء33241161332411613324116133241161

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/08/1996ز#ن محمدز#ن محمدز#ن محمدز#ن محمد33241153332411533324115333241153

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/06/1997زينون فاطنةزينون فاطنةزينون فاطنةزينون فاطنة33231244332312443323124433231244

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/07/1999رسرسرسرس�ان سعيد�ان سعيد�ان سعيد�ان سعيد33241283332412833324128333241283

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/01/2000رسرسرسرسور سCناءور سCناءور سCناءور سCناء33241298332412983324129833241298

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/09/1993سعود �سنيسعود �سنيسعود �سنيسعود �سني33241028332410283324102833241028

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/03/1993سعيد عبد العاطيسعيد عبد العاطيسعيد عبد العاطيسعيد عبد العاطي33241010332410103324101033241010

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/07/1996سالم محزةسالم محزةسالم محزةسالم محزة33251095332510953325109533251095

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/12/1997سلوم زهرةسلوم زهرةسلوم زهرةسلوم زهرة33241220332412203324122033241220

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/08/1997مسيمسيمسيمسيحححح فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء33241207332412073324120733241207

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/01/1995سهاب الغزواينسهاب الغزواينسهاب الغزواينسهاب الغزواين33241082332410823324108233241082

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/03/1995سونة مVاركسونة مVاركسونة مVاركسونة مVارك33251063332510633325106333251063

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/02/2001سوي سعيدسوي سعيدسوي سعيدسوي سعيد33241331332413313324133133241331

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/10/1996شاشة شاشة شاشة شاشة ����اداداداد33231205332312053323120533231205

ىتىتىتىت33231140332311403323114033231140 Cشاه بوشCشاه بوشCشاه بوشCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/07/1995شاه بوشCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCفع*ني السI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةV007عق

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/05/1994شCتاف سعيدشCتاف سعيدشCتاف سعيدشCتاف سعيد33251042332510423325104233251042

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/02/1999جشجشجشجشار محمدار محمدار محمدار محمد33241273332412733324127333241273

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/01/2000رشاف رqاءرشاف رqاءرشاف رqاءرشاف رqاء33231358332313583323135833231358

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/02/1998رشيق سف_انرشيق سف_انرشيق سف_انرشيق سف_ان33231275332312753323127533231275
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/05/1995رشيك عبد الرحميرشيك عبد الرحميرشيك عبد الرحميرشيك عبد الرحمي33251067332510673325106733251067

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/12/1998رشيف سهامرشيف سهامرشيف سهامرشيف سهام33241268332412683324126833241268

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/01/1994شعوب عزا�#نشعوب عزا�#نشعوب عزا�#نشعوب عزا�#ن33231060332310603323106033231060

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1995شف_ق ادر�سشف_ق ادر�سشف_ق ادر�سشف_ق ادر�س33231109332311093323110933231109

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/08/1994شالح مرميشالح مرميشالح مرميشالح مرمي33251049332510493325104933251049

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/05/1995شلهاوي حمسنشلهاوي حمسنشلهاوي حمسنشلهاوي حمسن33251070332510703325107033251070

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/10/1994مشيش رضوانمشيش رضوانمشيش رضوانمشيش رضوان33231096332310963323109633231096

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/12/1999شهبان Mٔمالشهبان Mٔمالشهبان Mٔمالشهبان Mٔمال33241295332412953324129533241295

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/09/1993شويق سعيدشويق سعيدشويق سعيدشويق سعيد33231035332310353323103533231035

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/05/1996شZيب راضيةشZيب راضيةشZيب راضيةشZيب راضية33241142332411423324114233241142

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/05/1999شCيكر �دجيةشCيكر �دجيةشCيكر �دجيةشCيكر �دجية33231339332313393323133933231339

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/11/1996صاUر MٔيوبصاUر MٔيوبصاUر MٔيوبصاUر Mٔيوب33251106332511063325110633251106

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/04/1997صاUر عز#زةصاUر عز#زةصاUر عز#زةصاUر عز#زة33241184332411843324118433241184

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/05/1997صاUر �سنيصاUر �سنيصاUر �سنيصاUر �سني33251124332511243325112433251124

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/01/1997صادق ايوبصادق ايوبصادق ايوبصادق ايوب33241176332411763324117633241176

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/11/1994صادق حكميةصادق حكميةصادق حكميةصادق حكمية33241070332410703324107033241070

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/03/1994صاديقي عبداحلقصاديقي عبداحلقصاديقي عبداحلقصاديقي عبداحلق33231074332310743323107433231074

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/06/1998صبار Mٔيوبصبار Mٔيوبصبار Mٔيوبصبار Mٔيوب33231291332312913323129133231291

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1995صبحي سام_ةصبحي سام_ةصبحي سام_ةصبحي سام_ة33241075332410753324107533241075

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/02/1997صربي محزةصربي محزةصربي محزةصربي محزة33241179332411793324117933241179

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/01/1995صديق التا#كةصديق التا#كةصديق التا#كةصديق التا#كة33241080332410803324108033241080

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/05/1996صليب طارقصليب طارقصليب طارقصليب طارق33231188332311883323118833231188

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/12/2000صواب ا�#ن tوsرصواب ا�#ن tوsرصواب ا�#ن tوsرصواب ا�#ن tوsر33251222332512223325122233251222

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/07/1997صوليصوليصوليصوليحححح �ا� �ا� �ا� �ا�33231246332312463323124633231246

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/01/1996صيد السالم ف�ي�ةصيد السالم ف�ي�ةصيد السالم ف�ي�ةصيد السالم ف�ي�ة33231170332311703323117033231170

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/06/1997ضيف هللا سف_انضيف هللا سف_انضيف هللا سف_انضيف هللا سف_ان33241193332411933324119333241193

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/04/1995طارق القرمويشطارق القرمويشطارق القرمويشطارق القرمويش33231124332311243323112433231124

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/05/1999طك امحدطك امحدطك امحدطك امحد33231340332313403323134033231340

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/07/1996طل�ا يوسفطل�ا يوسفطل�ا يوسفطل�ا يوسف33241147332411473324114733241147

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/09/1995طل�ان مرميطل�ان مرميطل�ان مرميطل�ان مرمي33241113332411133324111333241113

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/11/1998طويب عبدالرحميطويب عبدالرحميطويب عبدالرحميطويب عبدالرحمي33241265332412653324126533241265

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/02/2001طويل مرميطويل مرميطويل مرميطويل مرمي33251224332512243325122433251224

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/01/1993طويل زي�بطويل زي�بطويل زي�بطويل زي�ب33241004332410043324100433241004

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/2000طيبان شC·ءطيبان شC·ءطيبان شC·ءطيبان شC·ء33251194332511943325119433251194

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/07/1997*امل سك_نة*امل سك_نة*امل سك_نة*امل سك_نة33241195332411953324119533241195

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/08/1994*امر عبدالعز#ز*امر عبدالعز#ز*امر عبدالعز#ز*امر عبدالعز#ز33241064332410643324106433241064

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/10/1994*اوة عبدالنارص*اوة عبدالنارص*اوة عبدالنارص*اوة عبدالنارص33231095332310953323109533231095

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1997عبادة عبدالعز#زعبادة عبدالعز#زعبادة عبدالعز#زعبادة عبدالعز#ز33241172332411723324117233241172

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/05/2000عبايس wرشىعبايس wرشىعبايس wرشىعبايس wرشى33251207332512073325120733251207

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/05/1999عباسCيد نعميةعباسCيد نعميةعباسCيد نعميةعباسCيد نعمية33231338332313383323133833231338

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/04/1997عبد احلق بعالعبد احلق بعالعبد احلق بعالعبد احلق بعال33231236332312363323123633231236

33251014332510143325101433251014óعبد ا�امئ عبدإالóعبد ا�امئ عبدإالóعبد ا�امئ عبدإالóبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/06/1993عبد ا�امئ عبدإالCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السC001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني الس

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/08/2001عبد الرزاق �زهةعبد الرزاق �زهةعبد الرزاق �زهةعبد الرزاق �زهة33251229332512293325122933251229

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/11/1995عبدا÷لوي مصطفىعبدا÷لوي مصطفىعبدا÷لوي مصطفىعبدا÷لوي مصطفى33231164332311643323116433231164

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/06/1994عبدريب زي�بعبدريب زي�بعبدريب زي�بعبدريب زي�ب33241054332410543324105433241054

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/02/1998عبدو سك_نةعبدو سك_نةعبدو سك_نةعبدو سك_نة33251148332511483325114833251148

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/05/2001* يس هند* يس هند* يس هند* يس هند33231392332313923323139233231392

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/02/1998عبيدي رضوانعبيدي رضوانعبيدي رضوانعبيدي رضوان33241227332412273324122733241227

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/06/1995عتباين مروانعتباين مروانعتباين مروانعتباين مروان33231130332311303323113033231130
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/01/1999عتيق سعيدةعتيق سعيدةعتيق سعيدةعتيق سعيدة33231328332313283323132833231328

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/07/1994*دIن Mٔيوب*دIن Mٔيوب*دIن Mٔيوب*دIن Mٔيوب33231085332310853323108533231085

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/09/1994*دIن سارة*دIن سارة*دIن سارة*دIن سارة33231090332310903323109033231090

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/10/1996عريش صالح ا�#نعريش صالح ا�#نعريش صالح ا�#نعريش صالح ا�#ن33241158332411583324115833241158

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/12/2000عروب زهراءعروب زهراءعروب زهراءعروب زهراء33231384332313843323138433231384

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/12/2000عروب نعميةعروب نعميةعروب نعميةعروب نعمية33241326332413263324132633241326

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/05/1995عزا�#ن مسريةعزا�#ن مسريةعزا�#ن مسريةعزا�#ن مسرية33251069332510693325106933251069

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/03/1993عزواز tوsرعزواز tوsرعزواز tوsرعزواز tوsر33231014332310143323101433231014

33231377332313773323137733231377óعزوزي عبد�óعزوزي عبد�óعزوزي عبد�óبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/06/2000عزوزي عبد�Cبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCفع*ني السI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةVفععقI نU ةV019عق

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/12/1995عزوزي يوسفعزوزي يوسفعزوزي يوسفعزوزي يوسف33241121332411213324112133241121

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/05/2000عزى عبد احلقعزى عبد احلقعزى عبد احلقعزى عبد احلق33241312332413123324131233241312

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/08/1997عز#زي ابÅسامعز#زي ابÅسامعز#زي ابÅسامعز#زي ابÅسام33251134332511343325113433251134

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/01/1998عز#زي ايوبعز#زي ايوبعز#زي ايوبعز#زي ايوب33231270332312703323127033231270

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/07/1997عز#زي �دجيةعز#زي �دجيةعز#زي �دجيةعز#زي �دجية33251131332511313325113133251131

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/10/1996عز#زي سف_انعز#زي سف_انعز#زي سف_انعز#زي سف_ان33231209332312093323120933231209

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/04/1993عسCيل رشCيدعسCيل رشCيدعسCيل رشCيدعسCيل رشCيد33231016332310163323101633231016

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/02/1998عطوري جناةعطوري جناةعطوري جناةعطوري جناة33241228332412283324122833241228

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/11/1995عف_في اسامءعف_في اسامءعف_في اسامءعف_في اسامء33241118332411183324111833241118

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/05/1998عف_في نوالعف_في نوالعف_في نوالعف_في نوال33251157332511573325115733251157

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/05/1996عكرود زي�بعكرود زي�بعكرود زي�بعكرود زي�ب33241144332411443324114433241144

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/11/1998*لمي مصطفى*لمي مصطفى*لمي مصطفى*لمي مصطفى33251171332511713325117133251171

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/10/1997*لواش سك_نة*لواش سك_نة*لواش سك_نة*لواش سك_نة33241211332412113324121133241211

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/11/2000*لوان فاطمة*لوان فاطمة*لوان فاطمة*لوان فاطمة33251219332512193325121933251219

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/08/1995*لوان ليىل*لوان ليىل*لوان ليىل*لوان ليىل33231143332311433323114333231143

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/01/1998معران عبدالعايلمعران عبدالعايلمعران عبدالعايلمعران عبدالعايل33241226332412263324122633241226

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/12/1994عناب يوسفعناب يوسفعناب يوسفعناب يوسف33231103332311033323110333231103

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/10/1997عواس Mٔسامءعواس Mٔسامءعواس Mٔسامءعواس Mٔسامء33251138332511383325113833251138

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/08/1996عوان *اÒشةعوان *اÒشةعوان *اÒشةعوان *اÒشة33251100332511003325110033251100

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/07/1996عوفري سعيدعوفري سعيدعوفري سعيدعوفري سعيد33251098332510983325109833251098

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/12/1992عوين محمدعوين محمدعوين محمدعوين محمد33251002332510023325100233251002

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/08/1998عياط عباسعياط عباسعياط عباسعياط عباس33241251332412513324125133241251

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/07/1993عياط مرادعياط مرادعياط مرادعياط مراد33231029332310293323102933231029

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/04/1996غرييب املهديغرييب املهديغرييب املهديغرييب املهدي33251091332510913325109133251091

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتÁ01/06/1996اليل �دجيةÁاليل �دجيةÁاليل �دجيةÁاليل �دجية33241145332411453324114533241145

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتÁ23/08/1995الن زي�بÁالن زي�بÁالن زي�بÁالن زي�ب33231149332311493323114933231149

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/02/1997غنام سعيدغنام سعيدغنام سعيدغنام سعيد33231225332312253323122533231225

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/11/1993غنايم عبد املومنغنايم عبد املومنغنايم عبد املومنغنايم عبد املومن33251030332510303325103033251030

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/03/1995غواليت محمدغواليت محمدغواليت محمدغواليت محمد33231121332311213323112133231121

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/10/1997غيات سك_نةغيات سك_نةغيات سك_نةغيات سك_نة33241212332412123324121233241212

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/08/1994غيام املهديغيام املهديغيام املهديغيام املهدي33241063332410633324106333241063

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/12/1996فاخيت حمسنيفاخيت حمسنيفاخيت حمسنيفاخيت حمسني33231214332312143323121433231214

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/02/2001فارس اUراهميفارس اUراهميفارس اUراهميفارس اUراهمي33241330332413303324133033241330

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/04/1994فارس سهامفارس سهامفارس سهامفارس سهام33251040332510403325104033251040

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/01/1998فاضل مسريفاضل مسريفاضل مسريفاضل مسري33241223332412233324122333241223

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/04/1994فاضل مرادفاضل مرادفاضل مرادفاضل مراد33241048332410483324104833241048

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/01/1998فاضيل ايوبفاضيل ايوبفاضيل ايوبفاضيل ايوب33231271332312713323127133231271

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/06/1995فافافافاحلحلحلحل �ا� �ا� �ا� �ا�33251073332510733325107333251073

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/08/1995فافافافا				ز �دجيةز �دجيةز �دجيةز �دجية33251078332510783325107833251078

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/04/1999ف�حي شC·ءف�حي شC·ءف�حي شC·ءف�حي شC·ء33241274332412743324127433241274
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/05/1997ف�حي معرف�حي معرف�حي معرف�حي معر33241190332411903324119033241190

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/01/2000فرا° لطيفةفرا° لطيفةفرا° لطيفةفرا° لطيفة33251195332511953325119533251195

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/04/1999فرتوت فاطمةفرتوت فاطمةفرتوت فاطمةفرتوت فاطمة33231336332313363323133633231336

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/12/1996فر�اين �دجيةفر�اين �دجيةفر�اين �دجيةفر�اين �دجية33251109332511093325110933251109

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/08/1997فرطاس �سنيفرطاس �سنيفرطاس �سنيفرطاس �سني33241205332412053324120533241205

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/03/1995فري بوعزةفري بوعزةفري بوعزةفري بوعزة33231119332311193323111933231119

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/09/1999فشار مرميفشار مرميفشار مرميفشار مرمي33231349332313493323134933231349

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/05/1999فشCتال محمدفشCتال محمدفشCتال محمدفشCتال محمد33241278332412783324127833241278

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/05/1993فظوال Mٔيوبفظوال Mٔيوبفظوال Mٔيوبفظوال Mٔيوب33241018332410183324101833241018

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/07/1998فالل عزا�#نفالل عزا�#نفالل عزا�#نفالل عزا�#ن33251162332511623325116233251162

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/02/1994فلويس �سنيفلويس �سنيفلويس �سنيفلويس �سني33241040332410403324104033241040

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/02/1997فهمي حسCناءفهمي حسCناءفهمي حسCناءفهمي حسCناء33241178332411783324117833241178

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/03/1993فهمي اميانفهمي اميانفهمي اميانفهمي اميان33241012332410123324101233241012

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/09/1993قامسي توريةقامسي توريةقامسي توريةقامسي تورية33241031332410313324103133241031

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/09/1996قVاب عبد الصادققVاب عبد الصادققVاب عبد الصادققVاب عبد الصادق33251102332511023325110233251102

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/08/1997قد#ري �سنيقد#ري �سنيقد#ري �سنيقد#ري �سني33241209332412093324120933241209

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/02/1994قرايف *ادلقرايف *ادلقرايف *ادلقرايف *ادل33241041332410413324104133241041

010الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/07/1997قربويس امميةقربويس امميةقربويس امميةقربويس اممية33241197332411973324119733241197

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/03/2000قرمويش Mٔيوبقرمويش Mٔيوبقرمويش Mٔيوبقرمويش Mٔيوب33241305332413053324130533241305

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/06/2000قرمويش غزالنقرمويش غزالنقرمويش غزالنقرمويش غزالن33231380332313803323138033231380

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/08/1997قر#ن حSانقر#ن حSانقر#ن حSانقر#ن حSان33231248332312483323124833231248

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/09/1998قوفيل امالقوفيل امالقوفيل امالقوفيل امال33251167332511673325116733251167

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/11/1999ق_ايس مرميق_ايس مرميق_ايس مرميق_ايس مرمي33251189332511893325118933251189

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/04/1995اككة نصريةاككة نصريةاككة نصريةاككة نصرية33241094332410943324109433241094

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt22/10/2000بار Mٔمميةtبار Mٔمميةtبار Mٔمميةtبار Mٔممية33251218332512183325121833251218

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات��20/09/1996الوي Mٔمحد��الوي Mٔمحد��الوي Mٔمحد��الوي Mٔمحد33231203332312033323120333231203

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt08/05/1996رام الصديقtرام الصديقtرام الصديقtرام الصديق33251092332510923325109233251092

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt16/06/1993رماوي زي�بtرماوي زي�بtرماوي زي�بtرماوي زي�ب33241023332410233324102333241023

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt25/08/1997رمني �سنيtرمني �سنيtرمني �سنيtرمني �سني33241208332412083324120833241208

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt22/01/1995رويم محمدtرويم محمدtرويم محمدtرويم محمد33241083332410833324108333241083

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt09/01/1995رمي هاجرtرمي هاجرtرمي هاجرtرمي هاجر33241078332410783324107833241078

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�29/06/1995ضوار سهام�ضوار سهام�ضوار سهام�ضوار سهام33241104332411043324110433241104

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�03/02/1997عيليل توف_ق�عيليل توف_ق�عيليل توف_ق�عيليل توف_ق33251115332511153325111533251115

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/07/2001كامدي هبةكامدي هبةكامدي هبةكامدي هبة33251227332512273325122733251227

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/06/1996مكمكمكمكرة زهرةرة زهرةرة زهرةرة زهرة33231190332311903323119033231190

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/04/1995مكمكمكمكري Mٔيوبري Mٔيوبري Mٔيوبري Mٔيوب33231123332311233323112333231123

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/11/1995كندول عبد الصمدكندول عبد الصمدكندول عبد الصمدكندول عبد الصمد33241119332411193324111933241119

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات05/12/1992كنريي عبد الرحامنكنريي عبد الرحامنكنريي عبد الرحامنكنريي عبد الرحامن33251003332510033325100333251003

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�11/10/1999هاز حسن�هاز حسن�هاز حسن�هاز حسن33251187332511873325118733251187

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt25/05/2000ومري سCناءtومري سCناءtومري سCناءtومري سCناء33231375332313753323137533231375

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt31/12/1993وين حمسنيtوين حمسنيtوين حمسنيtوين حمسني33251034332510343325103433251034

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt22/03/1994يداي Mٔيوبtيداي Mٔيوبtيداي Mٔيوبtيداي Mٔيوب33241045332410453324104533241045

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتt19/11/1997يدي Mٔمالtيدي Mٔمالtيدي Mٔمالtيدي Mٔمال33231259332312593323125933231259

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/12/1995لربيغيل الشعي _ةلربيغيل الشعي _ةلربيغيل الشعي _ةلربيغيل الشعي _ة33241123332411233324112333241123

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/12/1999ل شري شC·ءل شري شC·ءل شري شC·ءل شري شC·ء33231354332313543323135433231354

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/02/1995حل يش عبدالغينحل يش عبدالغينحل يش عبدالغينحل يش عبدالغين33231117332311173323111733231117

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/11/1996حلرش محزةحلرش محزةحلرش محزةحلرش محزة33231212332312123323121233231212

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/03/1998محلادي يو�سمحلادي يو�سمحلادي يو�سمحلادي يو�س33241231332412313324123133241231

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/11/1993محلر اUراهميمحلر اUراهميمحلر اUراهميمحلر اUراهمي33231048332310483323104833231048
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/03/2000محلودي مروانمحلودي مروانمحلودي مروانمحلودي مروان33251202332512023325120233251202

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/09/2000خلرييص طارقخلرييص طارقخلرييص طارقخلرييص طارق33241315332413153324131533241315

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/08/1995لشهب ابÅساملشهب ابÅساملشهب ابÅساملشهب ابÅسام33241108332411083324110833241108

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/11/1997لعبZس ف�ي�ةلعبZس ف�ي�ةلعبZس ف�ي�ةلعبZس ف�ي�ة33241216332412163324121633241216

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1993لعرويص عبد هللالعرويص عبد هللالعرويص عبد هللالعرويص عبد هللا33251006332510063325100633251006

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/08/1995لعق_د محمدلعق_د محمدلعق_د محمدلعق_د محمد33241109332411093324110933241109

008عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/09/1995لعوييب سهاملعوييب سهاملعوييب سهاملعوييب سهام33231152332311523323115233231152

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/08/1994لعيوين سارةلعيوين سارةلعيوين سارةلعيوين سارة33231087332310873323108733231087

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/08/1996لفسا� حكميلفسا� حكميلفسا� حكميلفسا� حكمي33241155332411553324115533241155

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/05/1999لفSايس �لميةلفSايس �لميةلفSايس �لميةلفSايس �لمية33241276332412763324127633241276

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1996لقلش عصاملقلش عصاملقلش عصاملقلش عصام33241125332411253324112533241125

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/01/2001لكVوري فرحلكVوري فرحلكVوري فرحلكVوري فرح33231388332313883323138833231388

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/05/1993لك�ل يوسفلك�ل يوسفلك�ل يوسفلك�ل يوسف33231019332310193323101933231019

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/11/1998لكدلكدلكدلكدحيحيحيحي عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف33231315332313153323131533231315

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/02/1997لكرد زهريةلكرد زهريةلكرد زهريةلكرد زهرية33251114332511143325111433251114

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/02/1997لكروري رلكروري رلكروري رلكروري رىضىضىضىض33241177332411773324117733241177

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/04/2001لكرشي فاطمة الزهراءلكرشي فاطمة الزهراءلكرشي فاطمة الزهراءلكرشي فاطمة الزهراء33251225332512253325122533251225

005الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/03/1996ملسملسملسملسمكمكمكمك حسCناء حسCناء حسCناء حسCناء33251088332510883325108833251088

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/11/1996ملعايش زtر�ءملعايش زtر�ءملعايش زtر�ءملعايش زtر�ء33241164332411643324116433241164

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/05/1995لهنني Mٔمحدلهنني Mٔمحدلهنني Mٔمحدلهنني Mٔمحد33241099332410993324109933241099

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/07/2000لواين سهاملواين سهاملواين سهاملواين سهام33251210332512103325121033251210

017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/01/1999مارزو *اÒشةمارزو *اÒشةمارزو *اÒشةمارزو *اÒشة33231326332313263323132633231326

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/10/1999ماt Èوsرماt Èوsرماt Èوsرماt Èوsر33231353332313533323135333231353

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/05/2001مربور سCناءمربور سCناءمربور سCناءمربور سCناء33231391332313913323139133231391

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/07/1997مربوك رqاءمربوك رqاءمربوك رqاءمربوك رqاء33241203332412033324120333241203

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/06/2001مربوك زهراءمربوك زهراءمربوك زهراءمربوك زهراء33231393332313933323139333231393

004الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/02/1995مربوك سارةمربوك سارةمربوك سارةمربوك سارة33251062332510623325106233251062

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/07/1998مربوك سلميةمربوك سلميةمربوك سلميةمربوك سلمية33231295332312953323129533231295

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1993مربوك *ادلمربوك *ادلمربوك *ادلمربوك *ادل33241003332410033324100333241003

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/09/1996مربوك هندمربوك هندمربوك هندمربوك هند33251103332511033325110333251103

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/07/1993م شور عز#زم شور عز#زم شور عز#زم شور عز#ز33251021332510213325102133251021

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات29/11/1996مVعومVعومVعومVعويثيثيثيث �دجية �دجية �دجية �دجية33241165332411653324116533241165

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/09/1994م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك جواد جواد جواد جواد33241066332410663324106633241066

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/01/2000جمجمجمجمدي املهديدي املهديدي املهديدي املهدي33241300332413003324130033241300

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/03/1995جمجمجمجميدي احلسنيدي احلسنيدي احلسنيدي احلسن33241091332410913324109133241091

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات13/07/2000حمبوب �سنيحمبوب �سنيحمبوب �سنيحمبوب �سني33231381332313813323138133231381

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/05/1998حمتاج فاطمة الزهراءحمتاج فاطمة الزهراءحمتاج فاطمة الزهراءحمتاج فاطمة الزهراء33251158332511583325115833251158

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/02/1998حماكك مرميحماكك مرميحماكك مرميحماكك مرمي33251146332511463325114633251146

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/03/1998محمدي Mٔم_نةمحمدي Mٔم_نةمحمدي Mٔم_نةمحمدي Mٔم_نة33231277332312773323127733231277

007الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/01/1996حمي�ة عامدحمي�ة عامدحمي�ة عامدحمي�ة عامد33241124332411243324112433241124

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/06/2001خمخمخمخمشني مرميشني مرميشني مرميشني مرمي33241338332413383324133833241338

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/01/1993خمخمخمخمليص عبد العيلليص عبد العيلليص عبد العيلليص عبد العيل33251007332510073325100733251007

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/09/1997مداح مSريمداح مSريمداح مSريمداح مSري33231257332312573323125733231257

حبحبحبحب املصطفى املصطفى املصطفى املصطفى33231327332313273323132733231327 017عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/01/1999مرامرامرامرا

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/06/1995مرابط �دجيةمرابط �دجيةمرابط �دجيةمرابط �دجية33231134332311343323113433231134

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/07/1996مراد املصطفىمراد املصطفىمراد املصطفىمراد املصطفى33241149332411493324114933241149

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات22/05/1998مرøزق Mٔسامءمرøزق Mٔسامءمرøزق Mٔسامءمرøزق Mٔسامء33241241332412413324124133241241

005الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/03/1995مرqان فاطنةمرqان فاطنةمرqان فاطنةمرqان فاطنة33241092332410923324109233241092

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/06/1997مرزوق بدرمرزوق بدرمرزوق بدرمرزوق بدر33251126332511263325112633251126

18/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/08/1997مرسيل ن _لمرسيل ن _لمرسيل ن _لمرسيل ن _ل33231247332312473323124733231247

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/11/1998مريض فاطمة الزهراءمريض فاطمة الزهراءمريض فاطمة الزهراءمريض فاطمة الزهراء33251173332511733325117333251173

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/01/1998مزرت عبدالرحامنمزرت عبدالرحامنمزرت عبدالرحامنمزرت عبدالرحامن33251142332511423325114233251142

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/06/1997مزهود جوادمزهود جوادمزهود جوادمزهود جواد33251125332511253325112533251125

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات07/02/1995مز�ين �ليلمز�ين �ليلمز�ين �ليلمز�ين �ليل33231115332311153323111533231115

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/12/1997مز#ردة �دجيةمز#ردة �دجيةمز#ردة �دجيةمز#ردة �دجية33231261332312613323126133231261

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/04/1998مسCتقمي صالح ا�#نمسCتقمي صالح ا�#نمسCتقمي صالح ا�#نمسCتقمي صالح ا�#ن33231278332312783323127833231278

014الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات14/06/1999مسعودي مسيةمسعودي مسيةمسعودي مسيةمسعودي مسية33241279332412793324127933241279

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/04/1998مسعودي عتيقمسعودي عتيقمسعودي عتيقمسعودي عتيق33251152332511523325115233251152

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات11/08/1994مسمسمسمسململململ عبد هللا عبد هللا عبد هللا عبد هللا33241062332410623324106233241062

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/07/1998مرشويك مرميمرشويك مرميمرشويك مرميمرشويك مرمي33231298332312983323129833231298

002الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات25/08/1993مشZيش كزIمشZيش كزIمشZيش كزIمشZيش كزIيييييييي عبد الغين عبد الغين عبد الغين عبد الغين33241027332410273324102733241027

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/03/1993مطيع محمدمطيع محمدمطيع محمدمطيع محمد33231013332310133323101333231013

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/01/2000معرتيف سهاممعرتيف سهاممعرتيف سهاممعرتيف سهام33251199332511993325119933251199

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/06/1998معطاوي املهديمعطاوي املهديمعطاوي املهديمعطاوي املهدي33241243332412433324124333241243

003الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/06/1994مغفور مرميمغفور مرميمغفور مرميمغفور مرمي33241052332410523324105233241052

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/04/1998مغزيو هندمغزيو هندمغزيو هندمغزيو هند33231280332312803323128033231280

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/12/1996مف�ول محزةمف�ول محزةمف�ول محزةمف�ول محزة33241167332411673324116733241167

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/12/1998مف_دي عبد الهاديمف_دي عبد الهاديمف_دي عبد الهاديمف_دي عبد الهادي33231317332313173323131733231317

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/11/1994مكرط صهيبمكرط صهيبمكرط صهيبمكرط صهيب33231101332311013323110133231101

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/03/1994مكرمي سامحمكرمي سامحمكرمي سامحمكرمي سامح33251038332510383325103833251038

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات21/07/1995مالح Mٔمنيمالح Mٔمنيمالح Mٔمنيمالح Mٔمني33241106332411063324110633241106

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/01/1997مالح نورا�#نمالح نورا�#نمالح نورا�#نمالح نورا�#ن33231219332312193323121933231219

008الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/06/1998مالل معرمالل معرمالل معرمالل معر33251160332511603325116033251160

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/10/1998مالل كزنةمالل كزنةمالل كزنةمالل كزنة33231309332313093323130933231309

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/06/1993مل´ان محمدمل´ان محمدمل´ان محمدمل´ان محمد33231024332310243323102433231024

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/07/1996ملني رانيةملني رانيةملني رانيةملني رانية33231192332311923323119233231192

013الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/08/1998مSوار MٔمينمSوار MٔمينمSوار MٔمينمSوار Mٔمين33241252332412523324125233241252

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/10/1993مSياين محمدمSياين محمدمSياين محمدمSياين محمد33231044332310443323104433231044

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/11/1995مSري جناةمSري جناةمSري جناةمSري جناة33231163332311633323116333231163

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتµ03/09/2000تاد سعيدةµتاد سعيدةµتاد سعيدةµتاد سعيدة33241313332413133324131333241313

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/04/1997مودIن عبد الهاديمودIن عبد الهاديمودIن عبد الهاديمودIن عبد الهادي33231231332312313323123133231231

001الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/05/1993موفوموفوموفوموفوضضضض �دجية �دجية �دجية �دجية33251013332510133325101333251013

002عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات09/10/1993موف_د ايوبموف_د ايوبموف_د ايوبموف_د ايوب33231039332310393323103933231039

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/10/2000موق_ت اسامعيلموق_ت اسامعيلموق_ت اسامعيلموق_ت اسامعيل33241322332413223324132233241322

012الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات24/12/1997مويك Mٔم_نةمويك Mٔم_نةمويك Mٔم_نةمويك Mٔم_نة33241221332412213324122133241221

009الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/04/1999موالي هاجرموالي هاجرموالي هاجرموالي هاجر33251179332511793325117933251179

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/01/1994مومن نورةمومن نورةمومن نورةمومن نورة33231061332310613323106133231061

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/09/1994مومين حسCناءمومين حسCناءمومين حسCناءمومين حسCناء33251053332510533325105333251053

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/10/1996مومين سف_انمومين سف_انمومين سف_انمومين سف_ان33231204332312043323120433231204

016عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/09/1998م_نة درو�شم_نة درو�شم_نة درو�شم_نة درو�ش33231305332313053323130533231305

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتIIII09/12/1993جتجتجتجت عبداجلليل عبداجلليل عبداجلليل عبداجلليل33251031332510313325103133251031

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتI28/03/1995° شC·ءI° شC·ءI° شC·ءI° شC·ء33231122332311223323112233231122

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتI10/03/1996دي غزالنIدي غزالنIدي غزالنIدي غزالن33231176332311763323117633231176

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتI25/10/2001رص الهامIرص الهامIرص الهامIرص الهام33251231332512313325123133251231

005عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتI03/07/1994فع مسريةIفع مسريةIفع مسريةIفع مسرية33231084332310843323108433231084

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عياتI14/10/1993فع وديعIفع وديعIفع وديعIفع وديع33231042332310423323104233231042

007الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/09/1997ن _ل Mٔيوبن _ل Mٔيوبن _ل Mٔيوبن _ل Mٔيوب33251135332511353325113533251135

018عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/12/1999جنمي �دجيةجنمي �دجيةجنمي �دجيةجنمي �دجية33231357332313573323135733231357
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/05/1995جنيب املصدقجنيب املصدقجنيب املصدقجنيب املصدق33231125332311253323112533231125

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/06/1998جنيد ف�ي�ةجنيد ف�ي�ةجنيد ف�ي�ةجنيد ف�ي�ة33231288332312883323128833231288

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�01/08/1996زار ع£ن�زار ع£ن�زار ع£ن�زار ع£ن33231198332311983323119833231198

019عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�16/02/2000زهة البط�اء�زهة البط�اء�زهة البط�اء�زهة البط�اء33231366332313663323136633231366

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�05/04/1996سZيس املصطفى�سZيس املصطفى�سZيس املصطفى�سZيس املصطفى33231181332311813323118133231181

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�27/12/1997شاط زي�ب�شاط زي�ب�شاط زي�ب�شاط زي�ب33231265332312653323126533231265

011عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�28/08/1996شان مسية�شان مسية�شان مسية�شان مسية33231201332312013323120133231201

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�12/10/1999شدي حSان�شدي حSان�شدي حSان�شدي حSان33241289332412893324128933241289

020عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات16/08/2000نرص املهدينرص املهدينرص املهدينرص املهدي33231382332313823323138233231382

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/02/1994نرصي رضواننرصي رضواننرصي رضواننرصي رضوان33231066332310663323106633231066

014عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/03/1998نصيف �دجيةنصيف �دجيةنصيف �دجيةنصيف �دجية33231276332312763323127633231276

007عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/05/1995نعي�_عة نعميةنعي�_عة نعميةنعي�_عة نعميةنعي�_عة نعمية33231127332311273323112733231127

011الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/10/2000نفZس سهامنفZس سهامنفZس سهامنفZس سهام33251216332512163325121633251216

ى نصريى نصريى نصريى نصري33251232332512323325123233251232 012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات08/11/2001هنهنهنهن����

017الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات06/05/2001نورا�#ن سعيدةنورا�#ن سعيدةنورا�#ن سعيدةنورا�#ن سعيدة33241336332413363324133633241336

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/04/2000نوزي مرمينوزي مرمينوزي مرمينوزي مرمي33241306332413063324130633241306

016الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/03/2000نيازي �دجيةنيازي �دجيةنيازي �دجيةنيازي �دجية33241301332413013324130133241301

002الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/09/1993نZين MٔيوبنZين MٔيوبنZين MٔيوبنZين Mٔيوب33251027332510273325102733251027

006عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/02/1995هاريم tوøرهاريم tوøرهاريم tوøرهاريم tوøر33231116332311163323111633231116

012الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات19/04/2001هههههتهتهتهتوت *ادلوت *ادلوت *ادلوت *ادل33251226332512263325122633251226

001الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات15/03/1993هدور ابÅسامهدور ابÅسامهدور ابÅسامهدور ابÅسام33241011332410113324101133241011

001عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات30/03/1993هرماش ودادهرماش ودادهرماش ودادهرماش وداد33231015332310153323101533231015

015الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/07/1999هرمي اسامءهرمي اسامءهرمي اسامءهرمي اسامء33241284332412843324128433241284

009عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات23/01/1996هضويض ساارةهضويض ساارةهضويض ساارةهضويض ساارة33231171332311713323117133231171

006الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات04/10/1995هالي �سنيهالي �سنيهالي �سنيهالي �سني33241117332411173324111733241117

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/02/1994هناين عبدالوايفهناين عبدالوايفهناين عبدالوايفهناين عبدالوايف33231065332310653323106533231065

012عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات03/03/1997هيال مىنهيال مىنهيال مىنهيال مىن33231227332312273323122733231227

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات26/06/1996هينون مسيةهينون مسيةهينون مسيةهينون مسية33231191332311913323119133231191

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات18/12/1996هيوت جنالءهيوت جنالءهيوت جنالءهيوت جنالء33241168332411683324116833241168

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/12/1996والطالب مرميوالطالب مرميوالطالب مرميوالطالب مرمي33251110332511103325111033251110

006الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات12/03/1997وح_دي السعديةوح_دي السعديةوح_دي السعديةوح_دي السعدية33251120332511203325112033251120

010الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات28/02/2000ورتو هناءورتو هناءورتو هناءورتو هناء33251200332512003325120033251200

004الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات02/01/1995وريت هشاموريت هشاموريت هشاموريت هشام33241076332410763324107633241076

008الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات27/04/1996وسCناف tرميوسCناف tرميوسCناف tرميوسCناف tرمي33241141332411413324114133241141

011الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات20/10/1997وعيد زي�بوعيد زي�بوعيد زي�بوعيد زي�ب33241213332412133324121333241213

010عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات10/08/1996وقVو حمسنوقVو حمسنوقVو حمسنوقVو حمسن33231200332312003323120033231200

004عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات01/06/1994ولباشكو ماqدةولباشكو ماqدةولباشكو ماqدةولباشكو ماqدة33231080332310803323108033231080

009الباروديالباروديالباروديالبارودي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات31/12/1996وملعوملعوملعوملعململململ احلسن احلسن احلسن احلسن33241171332411713324117133241171

003عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات17/12/1993وما وفاءوما وفاءوما وفاءوما وفاء33231052332310523323105233231052

003الب�رتيالب�رتيالب�رتيالب�رتي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�25/04/1994سني عبد الف�اح�سني عبد الف�اح�سني عبد الف�اح�سني عبد الف�اح33251041332510413325104133251041

015عقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن IفععقVة Uن Iفع*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي*ني السCبع احلي احملمدي�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�ج>عيات�29/07/1998سريي فاطمة الزهراء�سريي فاطمة الزهراء�سريي فاطمة الزهراء�سريي فاطمة الزهراء33231299332312993323129933231299

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةUMٔ09-10-1997رقوي حف_ظةUMٔرقوي حف_ظةUMٔرقوي حف_ظةUMٔرقوي حف_ظة11471083114710831147108311471083

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-03-14اøر�ل احلسنياøر�ل احلسنياøر�ل احلسنياøر�ل احلسني11471094114710941147109411471094

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-12-07اøكSيا معراøكSيا معراøكSيا معراøكSيا معر11471109114711091147110911471109

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-10-01اتنان محمداتنان محمداتنان محمداتنان محمد11471104114711041147110411471104

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةMٔ10-08-1995جVيل جاملMٔجVيل جاملMٔجVيل جاملMٔجVيل جامل11471046114710461147104611471046

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-06-24اجVور مليكةاجVور مليكةاجVور مليكةاجVور مليكة11471030114710301147103011471030

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-11-12ا�ربي محمدا�ربي محمدا�ربي محمدا�ربي محمد11471087114710871147108711471087

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-08-27احرشاو wسمةاحرشاو wسمةاحرشاو wسمةاحرشاو wسمة11471080114710801147108011471080
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-01-01ا�دوش احلسنيا�دوش احلسنيا�دوش احلسنيا�دوش احلسني11471111114711111147111111471111

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-07-15اد حلسن احلسنياد حلسن احلسنياد حلسن احلسنياد حلسن احلسني11471010114710101147101011471010

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-01-28ادمVارك امجيعةادمVارك امجيعةادمVارك امجيعةادمVارك امجيعة11471025114710251147102511471025

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-03-26ادحمند سعيدادحمند سعيدادحمند سعيدادحمند سعيد11471074114710741147107411471074

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-01-27اروش وداداروش وداداروش وداداروش وداد11471067114710671147106711471067

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةMٔ04-04-1997زروف محمدMٔزروف محمدMٔزروف محمدMٔزروف محمد11471075114710751147107511471075

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-10-25اعبوش �ا�اعبوش �ا�اعبوش �ا�اعبوش �ا�11471085114710851147108511471085

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1995-04-25ا*دو اسامعيلا*دو اسامعيلا*دو اسامعيلا*دو اسامعيل11471044114710441147104411471044

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةMٔ01-12-1997فقال رشCيدMٔفقال رشCيدMٔفقال رشCيدMٔفقال رشCيد11471088114710881147108811471088

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-07-25اقشوش امميةاقشوش امميةاقشوش امميةاقشوش اممية11471101114711011147110111471101

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-11-10اtرور Iديةاtرور Iديةاtرور Iديةاtرور Iدية11471108114711081147110811471108

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-01-14اكفال العريباكفال العريباكفال العريباكفال العريب11471024114710241147102411471024

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-05-25اكفني ليىلاكفني ليىلاكفني ليىلاكفني ليىل11471097114710971147109711471097

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةtMٔ15-11-1996وج_ل محمدtMٔوج_ل محمدtMٔوج_ل محمدtMٔوج_ل محمد11471065114710651147106511471065

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-03-25الب�ا#ري جاملالب�ا#ري جاملالب�ا#ري جاملالب�ا#ري جامل11471073114710731147107311471073

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1995-10-25اخلرف يوسفاخلرف يوسفاخلرف يوسفاخلرف يوسف11471049114710491147104911471049

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-08-09ا�رايفي عبدهللا�رايفي عبدهللا�رايفي عبدهللا�رايفي عبدهللا11471011114710111147101111471011

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-03-13الرايم احلسنيالرايم احلسنيالرايم احلسنيالرايم احلسني11471114114711141147111411471114

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-04-08الطاهري محمدالطاهري محمدالطاهري محمدالطاهري محمد11471004114710041147100411471004

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-04-09العيدي حلسنالعيدي حلسنالعيدي حلسنالعيدي حلسن11471055114710551147105511471055

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-03-04الغر^وي يو�سالغر^وي يو�سالغر^وي يو�سالغر^وي يو�س11471027114710271147102711471027

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-02-28الك_اطي سعيدةالك_اطي سعيدةالك_اطي سعيدةالك_اطي سعيدة11471071114710711147107111471071

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-09-26املتواملتواملتواملتولكلكلكلك عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف11471119114711191147111911471119

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-06-20املدن وليداملدن وليداملدن وليداملدن وليد11471116114711161147111611471116

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1995-05-08الهادي �دجيةالهادي �دجيةالهادي �دجيةالهادي �دجية11471045114710451147104511471045

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-06-02اليوسفي اسامءاليوسفي اسامءاليوسفي اسامءاليوسفي اسامء11471099114710991147109911471099

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية2000-03-04اليوسفي عز#زاليوسفي عز#زاليوسفي عز#زاليوسفي عز#ز11471121114711211147112111471121

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-02-10اماد#ن فاطمةاماد#ن فاطمةاماد#ن فاطمةاماد#ن فاطمة11471051114710511147105111471051

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-08-25ٕاماسن احلسنيٕاماسن احلسنيٕاماسن احلسنيٕاماسن احلسني11471118114711181147111811471118

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةMٔ08-10-1997حمداش نورا�#نMٔحمداش نورا�#نMٔحمداش نورا�#نMٔحمداش نورا�#ن11471082114710821147108211471082

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-03-05امسCتكر سعيدامسCتكر سعيدامسCتكر سعيدامسCتكر سعيد11471028114710281147102811471028

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-06-24اماكسو سل·ناماكسو سل·ناماكسو سل·ناماكسو سل·ن11471059114710591147105911471059

�تارتارتارتار11471014114710141147101411471014���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-11-02امكرا اامكرا اامكرا اامكرا ا

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-12-31اهناش حكميةاهناش حكميةاهناش حكميةاهناش حكمية11471040114710401147104011471040

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةMٔ17-05-1998واحملجوب Mٔواحملجوب Mٔواحملجوب Mٔواحملجوب لكثلكثلكثلكثوموموموم11471096114710961147109611471096

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-11-11اوUرار املهدياوUرار املهدياوUرار املهدياوUرار املهدي11471037114710371147103711471037

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-11-06اوبيا م_نةاوبيا م_نةاوبيا م_نةاوبيا م_نة11471086114710861147108611471086

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةMٔ11-04-1993و�ريى MٔمحدMٔو�ريى MٔمحدMٔو�ريى MٔمحدMٔو�ريى Mٔمحد11471005114710051147100511471005

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-07-20اوريه بنارصاوريه بنارصاوريه بنارصاوريه بنارص11471078114710781147107811471078

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-11-11اوطري فاطمةاوطري فاطمةاوطري فاطمةاوطري فاطمة11471120114711201147112011471120

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-06-12اوعيس *اÒشةاوعيس *اÒشةاوعيس *اÒشةاوعيس *اÒشة11471100114711001147110011471100

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-03-01اوعيا مVاركاوعيا مVاركاوعيا مVاركاوعيا مVارك11471053114710531147105311471053

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1995-02-01او�هو سعيداو�هو سعيداو�هو سعيداو�هو سعيد11471042114710421147104211471042

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-03-24ايت ا^ فاطمةايت ا^ فاطمةايت ا^ فاطمةايت ا^ فاطمة11471072114710721147107211471072

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-09-17ايت ا�دو نور ا�#نايت ا�دو نور ا�#نايت ا�دو نور ا�#نايت ا�دو نور ا�#ن11471033114710331147103311471033

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-08-01ايت هبا حسنايت هبا حسنايت هبا حسنايت هبا حسن11471102114711021147110211471102

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةMٔ18-09-1996يت بوهري سف_انMٔيت بوهري سف_انMٔيت بوهري سف_انMٔيت بوهري سف_ان11471062114710621147106211471062

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-06-24ايت �اتو امحدايت �اتو امحدايت �اتو امحدايت �اتو امحد11471029114710291147102911471029

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-07-20ايت خو� محو يوسفايت خو� محو يوسفايت خو� محو يوسفايت خو� محو يوسف11471060114710601147106011471060
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-11-01ايت *يل امحد اسCيةايت *يل امحد اسCيةايت *يل امحد اسCيةايت *يل امحد اسCية11471035114710351147103511471035

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-12-15ايت tرموش سCناءايت tرموش سCناءايت tرموش سCناءايت tرموش سCناء11471020114710201147102011471020

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-12-15ايدمهو اUراهميايدمهو اUراهميايدمهو اUراهميايدمهو اUراهمي11471019114710191147101911471019

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-09-09^رو راضية^رو راضية^رو راضية^رو راضية11471032114710321147103211471032

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-02-07^ودي اtرام^ودي اtرام^ودي اtرام^ودي اtرام11471070114710701147107011471070

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةU05-12-1994رام الصديقUرام الصديقUرام الصديقUرام الصديق11471039114710391147103911471039

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةU07-03-1998رtوش فاطمةUرtوش فاطمةUرtوش فاطمةUرtوش فاطمة11471093114710931147109311471093

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةU20-11-1993ن بوهو اUراهميUن بوهو اUراهميUن بوهو اUراهميUن بوهو اUراهمي11471017114710171147101711471017

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةU27-12-1998ن *دي محمدUن *دي محمدUن *دي محمدUن *دي محمد11471110114711101147111011471110

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-11-18بوالزييت محمدبوالزييت محمدبوالزييت محمدبوالزييت محمد11471016114710161147101611471016

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-01-28بوجرة عبد الرحميبوجرة عبد الرحميبوجرة عبد الرحميبوجرة عبد الرحمي11471068114710681147106811471068

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1995-01-01بورtبة محمدبورtبة محمدبورtبة محمدبورtبة محمد11471041114710411147104111471041

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-08-08بوبوبوبورسرسرسرسو ٕاtرامو ٕاtرامو ٕاtرامو ٕاtرام11471079114710791147107911471079

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1995-10-24بوÁالل يو�سبوÁالل يو�سبوÁالل يو�سبوÁالل يو�س11471048114710481147104811471048

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-04-03بولعالم مصطفىبولعالم مصطفىبولعالم مصطفىبولعالم مصطفى11471054114710541147105411471054

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية2002-01-24بوملال عبد املنعميبوملال عبد املنعميبوملال عبد املنعميبوملال عبد املنعمي11471127114711271147112711471127

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-11-02بولودن �دجيةبولودن �دجيةبولودن �دجيةبولودن �دجية11471107114711071147110711471107

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-10-06بومسعود فاطمةبومسعود فاطمةبومسعود فاطمةبومسعود فاطمة11471013114710131147101311471013

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-04-21بوهراوة يوسفبوهراوة يوسفبوهراوة يوسفبوهراوة يوسف11471006114710061147100611471006

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-11-26بو#زوران عبداجلليلبو#زوران عبداجلليلبو#زوران عبداجلليلبو#زوران عبداجلليل11471018114710181147101811471018

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-01-14بو�شداسن يوسفبو�شداسن يوسفبو�شداسن يوسفبو�شداسن يوسف11471050114710501147105011471050

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-01-11بZيب طارقبZيب طارقبZيب طارقبZيب طارق11471023114710231147102311471023

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-12-�30يق حلو�يق حلو�يق حلو�يق حلو11471022114710221147102211471022

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-05-26تبفت احلسنتبفت احلسنتبفت احلسنتبفت احلسن11471098114710981147109811471098

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-05-10تواtيل سعيدةتواtيل سعيدةتواtيل سعيدةتواtيل سعيدة11471007114710071147100711471007

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-12-16تورغى محمدتورغى محمدتورغى محمدتورغى محمد11471089114710891147108911471089

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-12-19حامدي ^سوحامدي ^سوحامدي ^سوحامدي ^سو11471090114710901147109011471090

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-02-17حSبيل اخلارضحSبيل اخلارضحSبيل اخلارضحSبيل اخلارض11471002114710021147100211471002

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1995-03-25خردزي معرخردزي معرخردزي معرخردزي معر11471043114710431147104311471043

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية2001-01-21خو� حSانخو� حSانخو� حSانخو� حSان11471125114711251147112511471125

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-02-28دريوش زينةدريوش زينةدريوش زينةدريوش زينة11471026114710261147102611471026

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-11-20دعنون اسامعيلدعنون اسامعيلدعنون اسامعيلدعنون اسامعيل11471066114710661147106611471066

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-11-14رشCيد ايت امحدرشCيد ايت امحدرشCيد ايت امحدرشCيد ايت امحد11471038114710381147103811471038

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-10-01زراييب عامدزراييب عامدزراييب عامدزراييب عامد11471063114710631147106311471063

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-09-28زفني رشCيدزفني رشCيدزفني رشCيدزفني رشCيد11471012114710121147101211471012

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-03-13زهوايت ايوبزهوايت ايوبزهوايت ايوبزهوايت ايوب11471113114711131147111311471113

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-10-23سفرت حلسنيسفرت حلسنيسفرت حلسنيسفرت حلسني11471106114711061147110611471106

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-03-18مسويك الزهرةمسويك الزهرةمسويك الزهرةمسويك الزهرة11471003114710031147100311471003

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-01-24سهيل حف_ظةسهيل حف_ظةسهيل حف_ظةسهيل حف_ظة11471112114711121147111211471112

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-10-22شابو ٕاUراهميشابو ٕاUراهميشابو ٕاUراهميشابو ٕاUراهمي11471084114710841147108411471084

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-06-20شالو رشCيدشالو رشCيدشالو رشCيدشالو رشCيد11471008114710081147100811471008

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية2000-09-01شهبون حلسنشهبون حلسنشهبون حلسنشهبون حلسن11471122114711221147112211471122

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-04-23عبد احلكمي �دويشعبد احلكمي �دويشعبد احلكمي �دويشعبد احلكمي �دويش11471056114710561147105611471056

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-04-30عزوز فاطمةعزوز فاطمةعزوز فاطمةعزوز فاطمة11471057114710571147105711471057

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-06-01فافافافاحتحتحتحت يوسف يوسف يوسف يوسف11471058114710581147105811471058

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-11-10فضول فاطمةفضول فاطمةفضول فاطمةفضول فاطمة11471015114710151147101511471015

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-07-31فقراوي سعيدةفقراوي سعيدةفقراوي سعيدةفقراوي سعيدة11471061114710611147106111471061

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-10-08فوتو� مرادفوتو� مرادفوتو� مرادفوتو� مراد11471064114710641147106411471064

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-08-17قال ح_ظةقال ح_ظةقال ح_ظةقال ح_ظة11471103114711031147110311471103
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةt16-09-1997ري tرميةtري tرميةtري tرميةtري tرمية11471081114710811147108111471081

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-05-10كنون زtر�ءكنون زtر�ءكنون زtر�ءكنون زtر�ء11471115114711151147111511471115

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-02-22الزرق Iديةالزرق Iديةالزرق Iديةالزرق Iدية11471092114710921147109211471092

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-06-27ملغري اUراهميملغري اUراهميملغري اUراهميملغري اUراهمي11471031114710311147103111471031

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية2001-03-25ملني �سنيملني �سنيملني �سنيملني �سني11471126114711261147112611471126

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-06-22مدي محمدمدي محمدمدي محمدمدي محمد11471009114710091147100911471009

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-02-06مسطو حكميةمسطو حكميةمسطو حكميةمسطو حكمية11471091114710911147109111471091

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-12-16مسطو معرمسطو معرمسطو معرمسطو معر11471021114710211147102111471021

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1999-07-26م_حي الهامم_حي الهامم_حي الهامم_حي الهام11471117114711171147111711471117

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةI10-07-1997° مرميI° مرميI° مرميI° مرمي11471077114710771147107711471077

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغيةI05-02-1997رص ا�#ن ايوبIرص ا�#ن ايوبIرص ا�#ن ايوبIرص ا�#ن ايوب11471069114710691147106911471069

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-04-27نواري عبد امحليدنواري عبد امحليدنواري عبد امحليدنواري عبد امحليد11471095114710951147109511471095

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1996-02-17هرواش فاطمةهرواش فاطمةهرواش فاطمةهرواش فاطمة11471052114710521147105211471052

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-09-30وا� محمدوا� محمدوا� محمدوا� محمد11471034114710341147103411471034

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1994-11-02واجعال *يلواجعال *يلواجعال *يلواجعال *يل11471036114710361147103611471036

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية2000-09-08واعراب احلسنيواعراب احلسنيواعراب احلسنيواعراب احلسني11471123114711231147112311471123

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1997-05-26والعريب اUراهميوالعريب اUراهميوالعريب اUراهميوالعريب اUراهمي11471076114710761147107611471076

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1995-08-27و^عسو حسنو^عسو حسنو^عسو حسنو^عسو حسن11471047114710471147104711471047

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1998-10-06و� سك_نةو� سك_نةو� سك_نةو� سك_نة11471105114711051147110511471105

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية2000-10-12و*اÒشة Iديةو*اÒشة Iديةو*اÒشة Iديةو*اÒشة Iدية11471124114711241147112411471124

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طٔهيلية طهههه حسني حسني حسني حسنيالنوارصالنوارصالنوارصالنوارص�مازيغية�مازيغية�مازيغية�مازيغية1993-01-13#كو سعيد#كو سعيد#كو سعيد#كو سعيد11471001114710011147100111471001

38361339383613393836133938361339HAMZAHAMZAHAMZAHAMZA    يدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/08/2001محزةمحزةمحزةمحزةCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارش

38361079383610793836107938361079OMAROMAROMAROMAR    ويضVويضمعر الكVويضمعر الكVويضمعر الكVيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/12/1994معر الكCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارش

38351068383510683835106838351068SAMIRASAMIRASAMIRASAMIRA    كريUكريمسرية البوUكريمسرية البوUكريمسرية البوUيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/05/1994مسرية البوCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ10/01/1999^#زيد مرميMٔ^#زيد مرميMٔ^#زيد مرميMٔ^#زيد مرمي38361245383612453836124538361245

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/01/1999اUر#رة سارةاUر#رة سارةاUر#رة سارةاUر#رة سارة38351317383513173835131738351317

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ01/01/1993بضار رشCيدMٔبضار رشCيدMٔبضار رشCيدMٔبضار رشCيد38351002383510023835100238351002

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/04/1993ابعق_ل �دجيةابعق_ل �دجيةابعق_ل �دجيةابعق_ل �دجية38351015383510153835101538351015

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ11/04/1998بعال مرميMٔبعال مرميMٔبعال مرميMٔبعال مرمي38361211383612113836121138361211

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/01/1995اUن الس _ل عبد الرحامناUن الس _ل عبد الرحامناUن الس _ل عبد الرحامناUن الس _ل عبد الرحامن38351109383511093835110938351109

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/11/1998اUن الصائغ زهراءاUن الصائغ زهراءاUن الصائغ زهراءاUن الصائغ زهراء38351306383513063835130638351306

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/07/1998ابومحو ليىلابومحو ليىلابومحو ليىلابومحو ليىل38361223383612233836122338361223

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/02/1997ابوشعبان عبد الغفورابوشعبان عبد الغفورابوشعبان عبد الغفورابوشعبان عبد الغفور38361160383611603836116038361160

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/04/1994ابوعنان سارةابوعنان سارةابوعنان سارةابوعنان سارة38351061383510613835106138351061

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/05/2000ابوفارس محمدابوفارس محمدابوفارس محمدابوفارس محمد38351380383513803835138038351380

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةqMٔ18/10/1994ا*ة عبدالرحميqMٔا*ة عبدالرحميqMٔا*ة عبدالرحميqMٔا*ة عبدالرحمي38361070383610703836107038361070

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةqMٔ14/06/1994دي احملجوبqMٔدي احملجوبqMٔدي احملجوبqMٔدي احملجوب38361054383610543836105438361054

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/12/1998اجر*ام فاطمةاجر*ام فاطمةاجر*ام فاطمةاجر*ام فاطمة38361242383612423836124238361242

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/03/1997اqليلمي محمداqليلمي محمداqليلمي محمداqليلمي محمد38361162383611623836116238361162

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/07/1997امجرtو سلمىامجرtو سلمىامجرtو سلمىامجرtو سلمى38361177383611773836117738361177

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/09/1998اجواين مVاركاجواين مVاركاجواين مVاركاجواين مVارك38351292383512923835129238351292

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ09/10/1996خراز عبد احلف_ظMٔخراز عبد احلف_ظMٔخراز عبد احلف_ظMٔخراز عبد احلف_ظ38361143383611433836114338361143

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/02/1997اخراز عبد الكVرياخراز عبد الكVرياخراز عبد الكVرياخراز عبد الكVري38351210383512103835121038351210

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/11/1995ٕادالقايض Mٔسامءٕادالقايض Mٔسامءٕادالقايض Mٔسامءٕادالقايض Mٔسامء38351151383511513835115138351151

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/05/1993ادمحو سعيدادمحو سعيدادمحو سعيدادمحو سعيد38351020383510203835102038351020

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/07/1993ادعبال نعميةادعبال نعميةادعبال نعميةادعبال نعمية38351031383510313835103138351031

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/07/1993ادعبال نعميةادعبال نعميةادعبال نعميةادعبال نعمية38361022383610223836102238361022

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/03/1996ٕادمSصور عبدالرحامنٕادمSصور عبدالرحامنٕادمSصور عبدالرحامنٕادمSصور عبدالرحامن38361126383611263836112638361126

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/12/1994ادوينòري ف�ي�ةادوينòري ف�ي�ةادوينòري ف�ي�ةادوينòري ف�ي�ة38361078383610783836107838361078
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/08/1999اراوي احلسناراوي احلسناراوي احلسناراوي احلسن38351342383513423835134238351342

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/05/1994اراوي عبد الرزاقاراوي عبد الرزاقاراوي عبد الرزاقاراوي عبد الرزاق38351072383510723835107238351072

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ16/07/1995رفيل رشCيدةMٔرفيل رشCيدةMٔرفيل رشCيدةMٔرفيل رشCيدة38361101383611013836110138361101

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ29/05/1998زلف زtر�ءMٔزلف زtر�ءMٔزلف زtر�ءMٔزلف زtر�ء38351281383512813835128138351281

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/11/2000ازنض عبد امحليدازنض عبد امحليدازنض عبد امحليدازنض عبد امحليد38351403383514033835140338351403

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/04/1993ازنيدي عبد الرزاقازنيدي عبد الرزاقازنيدي عبد الرزاقازنيدي عبد الرزاق38361011383610113836101138361011

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/12/2000اس _ع فاطمة الزهراءاس _ع فاطمة الزهراءاس _ع فاطمة الزهراءاس _ع فاطمة الزهراء38361321383613213836132138361321

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/10/1996اساليم ا�ساساليم ا�ساساليم ا�ساساليم ا�س38351192383511923835119238351192

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/02/1997اسامعيل هشاماسامعيل هشاماسامعيل هشاماسامعيل هشام38351215383512153835121538351215

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/11/1997امسخ عبد الوا�دامسخ عبد الوا�دامسخ عبد الوا�دامسخ عبد الوا�د38361191383611913836119138361191

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ25/05/1993شCباك عبداحلقMٔشCباك عبداحلقMٔشCباك عبداحلقMٔشCباك عبداحلق38351022383510223835102238351022

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ10/07/2001رشف �دجيةMٔرشف �دجيةMٔرشف �دجيةMٔرشف �دجية38361336383613363836133638361336

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ08/12/1998رشيق زي�بMٔرشيق زي�بMٔرشيق زي�بMٔرشيق زي�ب38361243383612433836124338361243

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/06/1996اطميطم شC·ءاطميطم شC·ءاطميطم شC·ءاطميطم شC·ء38361136383611363836113638361136

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/11/1996اعبيدة Mٔميناعبيدة Mٔميناعبيدة Mٔميناعبيدة Mٔمين38361147383611473836114738361147

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ06/05/1997عراب wرشىMٔعراب wرشىMٔعراب wرشىMٔعراب wرشى38351226383512263835122638351226

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1995اعراب مصطفىاعراب مصطفىاعراب مصطفىاعراب مصطفى38351107383511073835110738351107

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/07/1997اعز#ز رزيقةاعز#ز رزيقةاعز#ز رزيقةاعز#ز رزيقة38351229383512293835122938351229

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/11/2000اغريب اسCيةاغريب اسCيةاغريب اسCيةاغريب اسCية38351400383514003835140038351400

�تارتارتارتار38361073383610733836107338361073���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/11/1994افSوح اافSوح اافSوح اافSوح ا

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/03/2000افSني ابÅسامافSني ابÅسامافSني ابÅسامافSني ابÅسام38351375383513753835137538351375

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ01/01/1994فZس محمدMٔفZس محمدMٔفZس محمدMٔفZس محمد38351046383510463835104638351046

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/08/1993اقVيب عبداجلباراقVيب عبداجلباراقVيب عبداجلباراقVيب عبداجلبار38361025383610253836102538361025

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/09/1995اقS´اوي امحداقS´اوي امحداقS´اوي امحداقS´اوي امحد38361105383611053836110538361105

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/03/1993ا�جمي يوسفا�جمي يوسفا�جمي يوسفا�جمي يوسف38351009383510093835100938351009

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةtMٔ25/09/1995رام احلسانtMٔرام احلسانtMٔرام احلسانtMٔرام احلسان38351142383511423835114238351142

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/06/1993ٕاtروا محمدٕاtروا محمدٕاtروا محمدٕاtروا محمد38361016383610163836101638361016

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/04/1999اtر#ك_عة الشعي _ةاtر#ك_عة الشعي _ةاtر#ك_عة الشعي _ةاtر#ك_عة الشعي _ة38361258383612583836125838361258

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةtMٔ30/06/1996ساس �دجيةtMٔساس �دجيةtMٔساس �دجيةtMٔساس �دجية38361137383611373836113738361137

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ18/01/1996كين مسيةMٔكين مسيةMٔكين مسيةMٔكين مسية38361119383611193836111938361119

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/08/1998اtوزول امحمداtوزول امحمداtوزول امحمداtوزول امحمد38351289383512893835128938351289

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةtMٔ30/06/2000ويم سوم_ةtMٔويم سوم_ةtMٔويم سوم_ةtMٔويم سوم_ة38351385383513853835138538351385

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/06/1996إالدر�يس wرشىإالدر�يس wرشىإالدر�يس wرشىإالدر�يس wرشى38351178383511783835117838351178

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�08/07/1993در�يس حسن�در�يس حسن�در�يس حسن�در�يس حسن38351027383510273835102738351027

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�24/10/1995در�يس محزة�در�يس محزة�در�يس محزة�در�يس محزة38351150383511503835115038351150

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�11/02/1998در�يس زي�ب�در�يس زي�ب�در�يس زي�ب�در�يس زي�ب38351266383512663835126638351266

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/01/2000إالدر�يس سCناءإالدر�يس سCناءإالدر�يس سCناءإالدر�يس سCناء38351371383513713835137138351371

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�07/02/2000در�يس فاطنة�در�يس فاطنة�در�يس فاطنة�در�يس فاطنة38361297383612973836129738361297

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�25/04/1995راوي يوسف�راوي يوسف�راوي يوسف�راوي يوسف38351122383511223835112238351122

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�26/12/2000رج حSان�رج حSان�رج حSان�رج حSان38351411383514113835141138351411

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/02/1995أ�أ�أ�أ�مصمصمصمص مرمي مرمي مرمي مرمي38351116383511163835111638351116

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�15/12/1992عر�ش ن _ل�عر�ش ن _ل�عر�ش ن _ل�عر�ش ن _ل38351001383510013835100138351001

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/04/1997البازي حسCناءالبازي حسCناءالبازي حسCناءالبازي حسCناء38361168383611683836116838361168

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/12/1996البارشي محمدالبارشي محمدالبارشي محمدالبارشي محمد38351201383512013835120138351201

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/02/1997البتول السعديةالبتول السعديةالبتول السعديةالبتول السعدية38351211383512113835121138351211

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/11/2001البحري فاطمةالبحري فاطمةالبحري فاطمةالبحري فاطمة38351433383514333835143338351433

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/02/2002الربو� عبدامحليدالربو� عبدامحليدالربو� عبدامحليدالربو� عبدامحليد38351437383514373835143738351437

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/12/1994ال سطي عبدالوا�دال سطي عبدالوا�دال سطي عبدالوا�دال سطي عبدالوا�د38361076383610763836107638361076

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/06/1996ال شاري املهديال شاري املهديال شاري املهديال شاري املهدي38361135383611353836113538361135
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/02/1998البالوي Mٔمحدالبالوي Mٔمحدالبالوي Mٔمحدالبالوي Mٔمحد38351267383512673835126738351267

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/11/1997اااا(هب(هب(هب(هب´ة ف�ي�ة´ة ف�ي�ة´ة ف�ي�ة´ة ف�ي�ة38351250383512503835125038351250

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/03/2000البومعراوي زي�بالبومعراوي زي�بالبومعراوي زي�بالبومعراوي زي�ب38361301383613013836130138361301

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/01/1999البوعناين وليدالبوعناين وليدالبوعناين وليدالبوعناين وليد38361247383612473836124738361247

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1997البيرت �سنيالبيرت �سنيالبيرت �سنيالبيرت �سني38361154383611543836115438361154

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/03/2001التايق wرشىالتايق wرشىالتايق wرشىالتايق wرشى38361329383613293836132938361329

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/04/1997التعق_يل عبد احلقالتعق_يل عبد احلقالتعق_يل عبد احلقالتعق_يل عبد احلق38351220383512203835122038351220

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/10/1993التقي زي�بالتقي زي�بالتقي زي�بالتقي زي�ب38361029383610293836102938361029

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/04/1995التكيت زtر�ءالتكيت زtر�ءالتكيت زtر�ءالتكيت زtر�ء38361093383610933836109338361093

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/12/2000التويم wرشىالتويم wرشىالتويم wرشىالتويم wرشى38351410383514103835141038351410

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/08/1993التريسويت محمدالتريسويت محمدالتريسويت محمدالتريسويت محمد38361023383610233836102338361023

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/05/1996اجلرج_ين Mٔيوباجلرج_ين Mٔيوباجلرج_ين Mٔيوباجلرج_ين Mٔيوب38351174383511743835117438351174

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/12/1994اجلعنني �Mٔساجلعنني �Mٔساجلعنني �Mٔساجلعنني �Mٔس38351102383511023835110238351102

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/04/1997امجلايل سعيدامجلايل سعيدامجلايل سعيدامجلايل سعيد38351222383512223835122238351222

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/10/1999احلاجز غزالناحلاجز غزالناحلاجز غزالناحلاجز غزالن38351353383513533835135338351353

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/05/1997احلافظ سCناءاحلافظ سCناءاحلافظ سCناءاحلافظ سCناء38361169383611693836116938361169

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/02/2001احلايM àٓسCيةاحلايM àٓسCيةاحلايM àٓسCيةاحلايM àٓسCية38361326383613263836132638361326

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/05/1998احلدادي اسامءاحلدادي اسامءاحلدادي اسامءاحلدادي اسامء38351280383512803835128038351280

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1999احلدادي ح_اةاحلدادي ح_اةاحلدادي ح_اةاحلدادي ح_اة38351315383513153835131538351315

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/03/1999احلدادي عبد الوا�داحلدادي عبد الوا�داحلدادي عبد الوا�داحلدادي عبد الوا�د38351320383513203835132038351320

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/09/1996احلراق شC·ءاحلراق شC·ءاحلراق شC·ءاحلراق شC·ء38351189383511893835118938351189

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/11/1994احلريش زtر�ءاحلريش زtر�ءاحلريش زtر�ءاحلريش زtر�ء38361072383610723836107238361072

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/02/2001احلر#ري عبداحلف_ظاحلر#ري عبداحلف_ظاحلر#ري عبداحلف_ظاحلر#ري عبداحلف_ظ38351416383514163835141638351416

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/06/1997احلر#ري مرمياحلر#ري مرمياحلر#ري مرمياحلر#ري مرمي38361172383611723836117238361172

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/01/1994احلسا#ن حسCناءاحلسا#ن حسCناءاحلسا#ن حسCناءاحلسا#ن حسCناء38351049383510493835104938351049

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/04/1993احلسCين معراحلسCين معراحلسCين معراحلسCين معر38361012383610123836101238361012

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/02/1995احلسوين Iديةاحلسوين Iديةاحلسوين Iديةاحلسوين Iدية38361087383610873836108738361087

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/11/1996احلسZين MٓسCيةاحلسZين MٓسCيةاحلسZين MٓسCيةاحلسZين MٓسCية38351196383511963835119638351196

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/09/1999احلف_اين بديعةاحلف_اين بديعةاحلف_اين بديعةاحلف_اين بديعة38351349383513493835134938351349

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/07/1998احلقوين مSرياحلقوين مSرياحلقوين مSرياحلقوين مSري38361220383612203836122038361220

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/06/1996احلال عز#زاحلال عز#زاحلال عز#زاحلال عز#ز38351175383511753835117538351175

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1995احلالوي امحداحلالوي امحداحلالوي امحداحلالوي امحد38351103383511033835110338351103

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/04/2001امحلداوي صالح ا�#نامحلداوي صالح ا�#نامحلداوي صالح ا�#نامحلداوي صالح ا�#ن38351421383514213835142138351421

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/10/1997امحلري سلمىامحلري سلمىامحلري سلمىامحلري سلمى38351247383512473835124738351247

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/01/1998امحلودي حسCناءامحلودي حسCناءامحلودي حسCناءامحلودي حسCناء38351260383512603835126038351260

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/09/1999احلوم_دي زهرياحلوم_دي زهرياحلوم_دي زهرياحلوم_دي زهري38361277383612773836127738361277

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/12/2001احليان �ا�احليان �ا�احليان �ا�احليان �ا�38351435383514353835143538351435

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/11/1995احلريش الكVرياحلريش الكVرياحلريش الكVرياحلريش الكVري38351153383511533835115338351153

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/02/2001اخلارضي �سنياخلارضي �سنياخلارضي �سنياخلارضي �سني38361327383613273836132738361327

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/03/2000اخلد#ري شC·ءاخلد#ري شC·ءاخلد#ري شC·ءاخلد#ري شC·ء38361302383613023836130238361302

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/03/1998اخلراط يوسفاخلراط يوسفاخلراط يوسفاخلراط يوسف38361208383612083836120838361208

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/04/1994اخلرضي فاخلرضي فاخلرضي فاخلرضي فؤؤؤؤاداداداد38361047383610473836104738361047

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/07/1995اخلوايب مرمياخلوايب مرمياخلوايب مرمياخلوايب مرمي38351133383511333835113338351133

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/08/1996اخلياط معاداخلياط معاداخلياط معاداخلياط معاد38361142383611423836114238361142

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/11/1995اخلياطي سعيداخلياطي سعيداخلياطي سعيداخلياطي سعيد38351152383511523835115238351152

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/01/1996ا�اعي صاا�اعي صاا�اعي صاا�اعي صاحلحلحلحل38351161383511613835116138351161

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/02/1993ا�ا�ا�ا�مغمغمغمغويم عبدالهاديويم عبدالهاديويم عبدالهاديويم عبدالهادي38361006383610063836100638361006

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/06/1994ا�الل محمدا�الل محمدا�الل محمدا�الل محمد38351077383510773835107738351077

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/10/1994ا�م_ين سعيدةا�م_ين سعيدةا�م_ين سعيدةا�م_ين سعيدة38361071383610713836107138361071
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/07/1994ا�واس Mٔرشفا�واس Mٔرشفا�واس Mٔرشفا�واس Mٔرشف38351081383510813835108138351081

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/03/1995ا�وم حسCناءا�وم حسCناءا�وم حسCناءا�وم حسCناء38361091383610913836109138361091

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/11/2001ا�ويم مسيةا�ويم مسيةا�ويم مسيةا�ويم مسية38361345383613453836134538361345

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/08/2000ا�ويم فاطمة الزهراءا�ويم فاطمة الزهراءا�ويم فاطمة الزهراءا�ويم فاطمة الزهراء38351393383513933835139338351393

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/06/1994الراشدي �دجيةالراشدي �دجيةالراشدي �دجيةالراشدي �دجية38351080383510803835108038351080

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/11/1994الرافعي *يلالرافعي *يلالرافعي *يلالرافعي *يل38351096383510963835109638351096

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/01/1997الرايم زي�بالرايم زي�بالرايم زي�بالرايم زي�ب38351205383512053835120538351205

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/03/1995الرايم نورةالرايم نورةالرايم نورةالرايم نورة38351119383511193835111938351119

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/01/1998الراوي حسCناءالراوي حسCناءالراوي حسCناءالراوي حسCناء38351258383512583835125838351258

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/01/1994الرا�س سارةالرا�س سارةالرا�س سارةالرا�س سارة38351050383510503835105038351050

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/01/2001الر�اوي محمد الكVريالر�اوي محمد الكVريالر�اوي محمد الكVريالر�اوي محمد الكVري38361324383613243836132438361324

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/09/1998الردادي عبد الرزاقالردادي عبد الرزاقالردادي عبد الرزاقالردادي عبد الرزاق38351295383512953835129538351295

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/07/2001الرشCيدي سعيدالرشCيدي سعيدالرشCيدي سعيدالرشCيدي سعيد38351428383514283835142838351428

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1999الرق_ق ادر�سالرق_ق ادر�سالرق_ق ادر�سالرق_ق ادر�س38351314383513143835131438351314

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/06/1996الرمزي شC·ءالرمزي شC·ءالرمزي شC·ءالرمزي شC·ء38351181383511813835118138351181

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/08/1997الر�� Mٔيوبالر�� Mٔيوبالر�� Mٔيوبالر�� Mٔيوب38351237383512373835123738351237

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/09/1998الزاهري صفاءالزاهري صفاءالزاهري صفاءالزاهري صفاء38361231383612313836123138361231

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/12/1994الزاهري معرالزاهري معرالزاهري معرالزاهري معر38361077383610773836107738361077

38351043383510433835104338351043óالزربة عبدإالóالزربة عبدإالóالزربة عبدإالóيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/11/1993الزربة عبدإالCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/08/1999الزر#كة ٕاUراهميالزر#كة ٕاUراهميالزر#كة ٕاUراهميالزر#كة ٕاUراهمي38351341383513413835134138351341

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/01/1994الزملاطي عبد الرحميالزملاطي عبد الرحميالزملاطي عبد الرحميالزملاطي عبد الرحمي38351052383510523835105238351052

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/06/1993الزهريي سلوىالزهريي سلوىالزهريي سلوىالزهريي سلوى38361017383610173836101738361017

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة31/05/1996الزواغي وفاءالزواغي وفاءالزواغي وفاءالزواغي وفاء38361132383611323836113238361132

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/06/1996الساجعي اجلياليلالساجعي اجلياليلالساجعي اجلياليلالساجعي اجلياليل38361133383611333836113338361133

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/09/1993الساملي سف_انالساملي سف_انالساملي سف_انالساملي سف_ان38361028383610283836102838361028

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/06/1996الساالساالساالساحئحئحئحئ شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء38351179383511793835117938351179

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/10/1998السCباعي اسامعيلالسCباعي اسامعيلالسCباعي اسامعيلالسCباعي اسامعيل38351301383513013835130138351301

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/07/1996السCباعي حسCناءالسCباعي حسCناءالسCباعي حسCناءالسCباعي حسCناء38361140383611403836114038361140

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/01/1999السحنوين م_نةالسحنوين م_نةالسحنوين م_نةالسحنوين م_نة38351316383513163835131638351316

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/12/2000الرسيدي اtرامالرسيدي اtرامالرسيدي اtرامالرسيدي اtرام38351409383514093835140938351409

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/10/1993السعداين عبد القادرالسعداين عبد القادرالسعداين عبد القادرالسعداين عبد القادر38351039383510393835103938351039

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/10/1998السعودي *اÒشةالسعودي *اÒشةالسعودي *اÒشةالسعودي *اÒشة38361235383612353836123538361235

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/07/2000السعيدي Mٔمميةالسعيدي Mٔمميةالسعيدي Mٔمميةالسعيدي Mٔممية38351388383513883835138838351388

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/10/1994السفايل زي�بالسفايل زي�بالسفايل زي�بالسفايل زي�ب38361068383610683836106838361068

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/06/2001السكوري رqاءالسكوري رqاءالسكوري رqاءالسكوري رqاء38351425383514253835142538351425

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/10/1999الساليم امحمدالساليم امحمدالساليم امحمدالساليم امحمد38361278383612783836127838361278

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/05/1998الشايف مرميالشايف مرميالشايف مرميالشايف مرمي38351277383512773835127738351277

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/01/1994الرشايف يوسفالرشايف يوسفالرشايف يوسفالرشايف يوسف38351048383510483835104838351048

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/10/1993الرشيف عبد العظميالرشيف عبد العظميالرشيف عبد العظميالرشيف عبد العظمي38351037383510373835103738351037

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/03/1998الشطيين �دجيةالشطيين �دجيةالشطيين �دجيةالشطيين �دجية38361207383612073836120738361207

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/06/2001الشقاف حSانالشقاف حSانالشقاف حSانالشقاف حSان38361335383613353836133538361335

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/12/1994الشوين Mٔمحدالشوين Mٔمحدالشوين Mٔمحدالشوين Mٔمحد38351099383510993835109938351099

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/05/1994الشCيخي ارشفالشCيخي ارشفالشCيخي ارشفالشCيخي ارشف38351071383510713835107138351071

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/07/1998الصايف حمسنالصايف حمسنالصايف حمسنالصايف حمسن38361221383612213836122138361221

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/09/1994الصاحلي البوعزاويالصاحلي البوعزاويالصاحلي البوعزاويالصاحلي البوعزاوي38361064383610643836106438361064

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/02/1998الطالع مرادالطالع مرادالطالع مرادالطالع مراد38351269383512693835126938351269

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/03/1994الطاهري يو�سالطاهري يو�سالطاهري يو�سالطاهري يو�س38361044383610443836104438361044

يئيئيئيئ رشCيدة رشCيدة رشCيدة رشCيدة38361212383612123836121238361212 011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/05/1998الطغراالطغراالطغراالطغرا

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/08/2000الطييب اسامعيلالطييب اسامعيلالطييب اسامعيلالطييب اسامعيل38361310383613103836131038361310
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/06/1994العاقب هشامالعاقب هشامالعاقب هشامالعاقب هشام38361055383610553836105538361055

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/07/1995العبادي مرادالعبادي مرادالعبادي مرادالعبادي مراد38351132383511323835113238351132

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/06/1993العبايس ابÅسامالعبايس ابÅسامالعبايس ابÅسامالعبايس ابÅسام38361018383610183836101838361018

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/01/1996العبدي يو�سالعبدي يو�سالعبدي يو�سالعبدي يو�س38361118383611183836111838361118

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/07/1993العبضالوي عبدالوا�دالعبضالوي عبدالوا�دالعبضالوي عبدالوا�دالعبضالوي عبدالوا�د38361020383610203836102038361020

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/07/1999العدIين اميانالعدIين اميانالعدIين اميانالعدIين اميان38351336383513363835133638351336

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/02/1994العريش محمدالعريش محمدالعريش محمدالعريش محمد38351056383510563835105638351056

38351282383512823835128238351282àالعرفاوي هنيàالعرفاوي هنيàالعرفاوي هنيàيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة31/05/1998العرفاوي هنيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/05/1996العزايب بوعبيدالعزايب بوعبيدالعزايب بوعبيدالعزايب بوعبيد38351172383511723835117238351172

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/04/1996العزاوي احلسنالعزاوي احلسنالعزاوي احلسنالعزاوي احلسن38361131383611313836113138361131

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/05/1999العساوي هندالعساوي هندالعساوي هندالعساوي هند38361262383612623836126238361262

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/06/2000العرساوي مرميالعرساوي مرميالعرساوي مرميالعرساوي مرمي38351383383513833835138338351383

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/04/1997العرسي اUراهميالعرسي اUراهميالعرسي اUراهميالعرسي اUراهمي38361166383611663836116638361166

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/02/1999العرسي بدرالعرسي بدرالعرسي بدرالعرسي بدر38361251383612513836125138361251

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/04/1996العرسي سعيدالعرسي سعيدالعرسي سعيدالعرسي سعيد38351167383511673835116738351167

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/08/1995العرسي عامرالعرسي عامرالعرسي عامرالعرسي عامر38361102383611023836110238361102

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/08/1994العرسي مرميالعرسي مرميالعرسي مرميالعرسي مرمي38351086383510863835108638351086

38351395383513953835139538351395àالعصمي هنيàالعصمي هنيàالعصمي هنيàيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/08/2000العصمي هنيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/07/1993العفايق الفالح عبد هللالعفايق الفالح عبد هللالعفايق الفالح عبد هللالعفايق الفالح عبد هللا38351029383510293835102938351029

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/04/1999العفاين عتيقةالعفاين عتيقةالعفاين عتيقةالعفاين عتيقة38351321383513213835132138351321

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/10/1999العاليل محمدالعاليل محمدالعاليل محمدالعاليل محمد38351355383513553835135538351355

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/09/1997العاليم امالالعاليم امالالعاليم امالالعاليم امال38351240383512403835124038351240

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/10/1999العلوي نعميةالعلوي نعميةالعلوي نعميةالعلوي نعمية38361283383612833836128338361283

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/01/1997العامري املهديالعامري املهديالعامري املهديالعامري املهدي38351208383512083835120838351208

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/07/2000العين �دجيةالعين �دجيةالعين �دجيةالعين �دجية38351386383513863835138638351386

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1996العوين سك_نةالعوين سك_نةالعوين سك_نةالعوين سك_نة38351159383511593835115938351159

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/01/1998العوين مرميالعوين مرميالعوين مرميالعوين مرمي38361198383611983836119838361198

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/2002الغازي حف_ظةالغازي حف_ظةالغازي حف_ظةالغازي حف_ظة38361347383613473836134738361347

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/03/1997الغاملي سعيدالغاملي سعيدالغاملي سعيدالغاملي سعيد38351217383512173835121738351217

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/03/1993الغد#ري عبد العز#زالغد#ري عبد العز#زالغد#ري عبد العز#زالغد#ري عبد العز#ز38351012383510123835101238351012

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/05/1994الغزايل مىنالغزايل مىنالغزايل مىنالغزايل مىن38361052383610523836105238361052

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/07/2000الفايس �دجيةالفايس �دجيةالفايس �دجيةالفايس �دجية38361307383613073836130738361307

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/05/1993الفائق �دجيةالفائق �دجيةالفائق �دجيةالفائق �دجية38351019383510193835101938351019

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/12/1993الف�وح �ا�الف�وح �ا�الف�وح �ا�الف�وح �ا�38361033383610333836103338361033

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/01/1998الف�يحي سك_نةالف�يحي سك_نةالف�يحي سك_نةالف�يحي سك_نة38361200383612003836120038361200

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/06/1996الفرايب عبداجلبارالفرايب عبداجلبارالفرايب عبداجلبارالفرايب عبداجلبار38351176383511763835117638351176

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/12/2001الفضييل زtر�ءالفضييل زtر�ءالفضييل زtر�ءالفضييل زtر�ء38361346383613463836134638361346

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/04/1993الفقريي Iديةالفقريي Iديةالفقريي Iديةالفقريي Iدية38351017383510173835101738351017

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/05/1998القامسي اUراهمي �ليلالقامسي اUراهمي �ليلالقامسي اUراهمي �ليلالقامسي اUراهمي �ليل38361214383612143836121438361214

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/01/1995القVاج عصامالقVاج عصامالقVاج عصامالقVاج عصام38351110383511103835111038351110

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/04/1999القVويل ع£نالقVويل ع£نالقVويل ع£نالقVويل ع£ن38361261383612613836126138361261

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/12/1998القدوري عبدالقادرالقدوري عبدالقادرالقدوري عبدالقادرالقدوري عبدالقادر38351310383513103835131038351310

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/02/1994القشايش صالحالقشايش صالحالقشايش صالحالقشايش صالح38361039383610393836103938361039

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/10/2001القSدويف MٓيةالقSدويف MٓيةالقSدويف MٓيةالقSدويف Mٓية38361344383613443836134438361344

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/04/1998الاكبوس مصطفىالاكبوس مصطفىالاكبوس مصطفىالاكبوس مصطفى38351275383512753835127538351275

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/10/1999الاكدي tرميالاكدي tرميالاكدي tرميالاكدي tرمي38351354383513543835135438351354

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/09/1995الاكيف سعيدالاكيف سعيدالاكيف سعيدالاكيف سعيد38351139383511393835113938351139

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/09/1994الاكهية عبدهللالاكهية عبدهللالاكهية عبدهللالاكهية عبدهللا38351089383510893835108938351089

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/09/1994الكداري رqاءالكداري رqاءالكداري رqاءالكداري رqاء38361061383610613836106138361061
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/08/2000الكردودي سك_نةالكردودي سك_نةالكردودي سك_نةالكردودي سك_نة38361308383613083836130838361308

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/06/1997الكرمودي Mٔيوبالكرمودي Mٔيوبالكرمودي Mٔيوبالكرمودي Mٔيوب38351227383512273835122738351227

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/02/1998الكرويم عز#زةالكرويم عز#زةالكرويم عز#زةالكرويم عز#زة38361203383612033836120338361203

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/10/1997الكزام اUراهميالكزام اUراهميالكزام اUراهميالكزام اUراهمي38361187383611873836118738361187

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/10/1997الكزويل زي�بالكزويل زي�بالكزويل زي�بالكزويل زي�ب38361189383611893836118938361189

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/11/1993الكعبوش معرالكعبوش معرالكعبوش معرالكعبوش معر38351042383510423835104238351042

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/11/1999املاtري ٕالياساملاtري ٕالياساملاtري ٕالياساملاtري ٕالياس38351361383513613835136138351361

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/05/1998املاليك نعميةاملاليك نعميةاملاليك نعميةاملاليك نعمية38351278383512783835127838351278

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/10/1998املتواملتواملتواملتولكلكلكلك فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة38361234383612343836123438361234

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/08/1999ا¾دوب فاطمةا¾دوب فاطمةا¾دوب فاطمةا¾دوب فاطمة38351344383513443835134438351344

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/10/1999احملبويب �رسااحملبويب �رسااحملبويب �رسااحملبويب �رسا38361280383612803836128038361280

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/02/1998احملجواحملجواحملجواحملجوىبىبىبىب مرمي مرمي مرمي مرمي38361204383612043836120438361204

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/11/1994احملجويب املدايناحملجويب املدايناحملجويب املدايناحملجويب املداين38351097383510973835109738351097

�لويق �دجيةلويق �دجيةلويق �دجيةلويق �دجية38361282383612823836128238361282���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/10/1999اااا

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/06/1995املرابط فاطمةاملرابط فاطمةاملرابط فاطمةاملرابط فاطمة38361098383610983836109838361098

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/08/2000املرqاين حكميةاملرqاين حكميةاملرqاين حكميةاملرqاين حكمية38351391383513913835139138351391

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/02/1998املرqاين محزةاملرqاين محزةاملرqاين محزةاملرqاين محزة38351268383512683835126838351268

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/10/1999املرqاين جهراملرqاين جهراملرqاين جهراملرqاين جهر38361279383612793836127938361279

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/12/1999املزtيطي محمداملزtيطي محمداملزtيطي محمداملزtيطي محمد38351363383513633835136338351363

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/08/1997املسعودي يوسفاملسعودي يوسفاملسعودي يوسفاملسعودي يوسف38361182383611823836118238361182

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/03/2000املسكني غياملسكني غياملسكني غياملسكني غيثثثثةةةة38361299383612993836129938361299

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/05/1993املش عبد امحليداملش عبد امحليداملش عبد امحليداملش عبد امحليد38351023383510233835102338351023

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/02/1996املشطاش شC·ءاملشطاش شC·ءاملشطاش شC·ءاملشطاش شC·ء38351163383511633835116338351163

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/11/2000املعتصم محزةاملعتصم محزةاملعتصم محزةاملعتصم محزة38361319383613193836131938361319

38351003383510033835100338351003àاملعرويف سهيàاملعرويف سهيàاملعرويف سهيàيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1993املعرويف سهيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/12/1994املغري Iديةاملغري Iديةاملغري Iديةاملغري Iدية38361083383610833836108338361083

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/10/1999املكدر عبداحلقاملكدر عبداحلقاملكدر عبداحلقاملكدر عبداحلق38351357383513573835135738351357

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/09/2000امليك طارقامليك طارقامليك طارقامليك طارق38361314383613143836131438361314

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/02/1994املناوي محزةاملناوي محزةاملناوي محزةاملناوي محزة38361038383610383836103838361038

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/12/1999املنصوري محمداملنصوري محمداملنصوري محمداملنصوري محمد38361288383612883836128838361288

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/05/1993املهزويل فاطم الزهراءاملهزويل فاطم الزهراءاملهزويل فاطم الزهراءاملهزويل فاطم الزهراء38351021383510213835102138351021

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1993املودن �در�يس امحداملودن �در�يس امحداملودن �در�يس امحداملودن �در�يس امحد38361001383610013836100138361001

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/02/1998املوسوي زهريةاملوسوي زهريةاملوسوي زهريةاملوسوي زهرية38361202383612023836120238361202

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/12/1993املري هنداملري هنداملري هنداملري هند38351044383510443835104438351044

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/12/1994املZساوي رqاءاملZساوي رqاءاملZساوي رqاءاملZساوي رqاء38361084383610843836108438361084

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/03/2000النافعي محزةالنافعي محزةالنافعي محزةالنافعي محزة38361303383613033836130338361303

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/11/1999النبريي ادر�سالنبريي ادر�سالنبريي ادر�سالنبريي ادر�س38361287383612873836128738361287

ي محمدي محمدي محمدي محمد38351135383511353835113538351135 007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/08/1995الن هيالن هيالن هيالن هي����

ي يوسفي يوسفي يوسفي يوسف38351308383513083835130838351308 016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/11/1998الن هيالن هيالن هيالن هي����

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/09/1998الن´دي نورةالن´دي نورةالن´دي نورةالن´دي نورة38351299383512993835129938351299

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/02/1995النرص عبد اخلالقالنرص عبد اخلالقالنرص عبد اخلالقالنرص عبد اخلالق38351114383511143835111438351114

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/2001النعامين املصطفىالنعامين املصطفىالنعامين املصطفىالنعامين املصطفى38351414383514143835141438351414

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/08/1993النو� رشCيدالنو� رشCيدالنو� رشCيدالنو� رشCيد38351033383510333835103338351033

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/02/1994النوينو عبدالسالمالنوينو عبدالسالمالنوينو عبدالسالمالنوينو عبدالسالم38351058383510583835105838351058

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/10/1994النZين زهراءالنZين زهراءالنZين زهراءالنZين زهراء38351094383510943835109438351094

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/01/1998الهامشي مرميالهامشي مرميالهامشي مرميالهامشي مرمي38351263383512633835126338351263

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1995الهبطي امحمدالهبطي امحمدالهبطي امحمدالهبطي امحمد38351106383511063835110638351106

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/11/1993الهداين Mٔيوبالهداين Mٔيوبالهداين Mٔيوبالهداين Mٔيوب38361031383610313836103138361031

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/09/1998الهدالهدالهدالهدىنىنىنىن جهر جهر جهر جهر38361232383612323836123238361232
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/03/1994الهاليل عبد الوا�دالهاليل عبد الوا�دالهاليل عبد الوا�دالهاليل عبد الوا�د38361043383610433836104338361043

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/10/1993ااااهلهلهلهلامز عبد الصمدامز عبد الصمدامز عبد الصمدامز عبد الصمد38351040383510403835104038351040

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/06/1993الوا�دي عز#زالوا�دي عز#زالوا�دي عز#زالوا�دي عز#ز38351025383510253835102538351025

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/06/1993الواد عبد العظميالواد عبد العظميالواد عبد العظميالواد عبد العظمي38351026383510263835102638351026

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة31/03/1999الوايق شC·ءالوايق شC·ءالوايق شC·ءالوايق شC·ء38361256383612563836125638361256

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/10/1995الوايل محمد Mٔمنيالوايل محمد Mٔمنيالوايل محمد Mٔمنيالوايل محمد Mٔمني38351147383511473835114738351147

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/09/1997الوحامين معرالوحامين معرالوحامين معرالوحامين معر38351245383512453835124538351245

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/07/1994الودان *ادلالودان *ادلالودان *ادلالودان *ادل38361057383610573836105738361057

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/04/1994الودÁريي زtر�ءالودÁريي زtر�ءالودÁريي زtر�ءالودÁريي زtر�ء38361048383610483836104838361048

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/09/2000الوردي �االوردي �االوردي �االوردي �امتمتمتمت38351396383513963835139638351396

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/12/1995الوفدي محزةالوفدي محزةالوفدي محزةالوفدي محزة38351156383511563835115638351156

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/05/1994الوtييك *اÒشةالوtييك *اÒشةالوtييك *اÒشةالوtييك *اÒشة38361050383610503836105038361050

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/07/1997اليازيد محمداليازيد محمداليازيد محمداليازيد محمد38361181383611813836118138361181

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/12/2000الياس املهديالياس املهديالياس املهديالياس املهدي38351406383514063835140638351406

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/08/1997امادي بومجعةامادي بومجعةامادي بومجعةامادي بومجعة38351238383512383835123838351238

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ03/12/1998حميل زي�بMٔحميل زي�بMٔحميل زي�بMٔحميل زي�ب38351309383513093835130938351309

38351399383513993835139938351399àامزيلن هنيàامزيلن هنيàامزيلن هنيàيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/10/2000امزيلن هنيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/07/1997امعردة محمدامعردة محمدامعردة محمدامعردة محمد38351231383512313835123138351231

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/06/1994امعيوامعيوامعيوامعيوضضضض حف_ظة حف_ظة حف_ظة حف_ظة38351078383510783835107838351078

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/08/1999امالح �رس#نامالح �رس#نامالح �رس#نامالح �رس#ن38361271383612713836127138361271

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/04/2002امالل نورةامالل نورةامالل نورةامالل نورة38351440383514403835144038351440

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ01/03/1995مSاح محمدMٔمSاح محمدMٔمSاح محمدMٔمSاح محمد38361089383610893836108938361089

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/05/1997امامامامرنرنرنرنن احلنفين احلنفين احلنفين احلنفي38351225383512253835122538351225

ي زينةي زينةي زينةي زينة38361112383611123836111238361112 ����µاµاµاµيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/11/1995اCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارش

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ28/05/1999مني *MٔZمني *MٔZمني *MٔZمني *Zىسىسىسىس38351326383513263835132638351326

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/06/1998اجنار qامعاجنار qامعاجنار qامعاجنار qامع38361218383612183836121838361218

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/01/1997ااااحنحنحنحنوح محمدوح محمدوح محمدوح محمد38351209383512093835120938351209

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�Mٔ03/05/2001زيد مرمي�Mٔزيد مرمي�Mٔزيد مرمي�Mٔزيد مرمي38361331383613313836133138361331

�تارتارتارتار38351183383511833835118338351183���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/07/1996انقريي اانقريي اانقريي اانقريي ا

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ04/02/1993نZس سعيدMٔنZس سعيدMٔنZس سعيدMٔنZس سعيد38351006383510063835100638351006

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/03/1997اوUري محمداوUري محمداوUري محمداوUري محمد38351219383512193835121938351219

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/03/1997اوUن محيد حف_ظةاوUن محيد حف_ظةاوUن محيد حف_ظةاوUن محيد حف_ظة38351218383512183835121838351218

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ15/08/1998وزيو ربيعةMٔوزيو ربيعةMٔوزيو ربيعةMٔوزيو ربيعة38351290383512903835129038351290

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ07/11/1999ومضن فاطمةMٔومضن فاطمةMٔومضن فاطمةMٔومضن فاطمة38361285383612853836128538361285

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ25/01/1998و*يل حسCناءMٔو*يل حسCناءMٔو*يل حسCناءMٔو*يل حسCناء38351262383512623835126238351262

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/11/1998ايت اUراهمي خوايت اUراهمي خوايت اUراهمي خوايت اUراهمي خو����38361240383612403836124038361240

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/09/1995ايت ا*Zش محمدايت ا*Zش محمدايت ا*Zش محمدايت ا*Zش محمد38351143383511433835114338351143

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/05/1998ايت احلاج صف_ةايت احلاج صف_ةايت احلاج صف_ةايت احلاج صف_ة38361213383612133836121338361213

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/11/1996ايت الطالب اسامءايت الطالب اسامءايت الطالب اسامءايت الطالب اسامء38351195383511953835119538351195

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/05/1997ايت املعطي وليدايت املعطي وليدايت املعطي وليدايت املعطي وليد38361170383611703836117038361170

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/09/2001ايت املعايت املعايت املعايت املعململململ سلمى سلمى سلمى سلمى38361340383613403836134038361340

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ04/08/1999يت Mٔمر#ر زtر�ءMٔيت Mٔمر#ر زtر�ءMٔيت Mٔمر#ر زtر�ءMٔيت Mٔمر#ر زtر�ء38351340383513403835134038351340

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/07/1996ايت امزيل سل·نايت امزيل سل·نايت امزيل سل·نايت امزيل سل·ن38361139383611393836113938361139

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ08/12/1999يت ببكر مصطفىMٔيت ببكر مصطفىMٔيت ببكر مصطفىMٔيت ببكر مصطفى38361290383612903836129038361290

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/02/1999ايت بال غزالنايت بال غزالنايت بال غزالنايت بال غزالن38361249383612493836124938361249

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/02/1993ايت بالل �سنيايت بالل �سنيايت بالل �سنيايت بالل �سني38351007383510073835100738351007

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/10/1996ايت Uن العريب فاطمة الزهراءايت Uن العريب فاطمة الزهراءايت Uن العريب فاطمة الزهراءايت Uن العريب فاطمة الزهراء38361144383611443836114438361144

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1996ايت Uن *Zايت Uن *Zايت Uن *Zايت Uن *Zىسىسىسىس ف�ي�ة ف�ي�ة ف�ي�ة ف�ي�ة38361117383611173836111738361117

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/11/1995ايت بوسCيل محمدايت بوسCيل محمدايت بوسCيل محمدايت بوسCيل محمد38361113383611133836111338361113
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ21/04/1994يت بونرص فاطمة الزهراءMٔيت بونرص فاطمة الزهراءMٔيت بونرص فاطمة الزهراءMٔيت بونرص فاطمة الزهراء38351064383510643835106438351064

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ10/02/1999يت بو� محمدMٔيت بو� محمدMٔيت بو� محمدMٔيت بو� محمد38351318383513183835131838351318

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/09/1999ايت øكرتت مرميايت øكرتت مرميايت øكرتت مرميايت øكرتت مرمي38351351383513513835135138351351

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/06/1999ايت يس محمد ايوبايت يس محمد ايوبايت يس محمد ايوبايت يس محمد ايوب38351331383513313835133138351331

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/08/1996ايت شليايت شليايت شليايت شليحححح Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء38361141383611413836114138361141

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/05/2001ايت *ابد زي�بايت *ابد زي�بايت *ابد زي�بايت *ابد زي�ب38361332383613323836133238361332

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ31/08/1999يت عبد النيب حلسنMٔيت عبد النيب حلسنMٔيت عبد النيب حلسنMٔيت عبد النيب حلسن38351347383513473835134738351347

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/06/1999ايت *يل احلسني رشCيدةايت *يل احلسني رشCيدةايت *يل احلسني رشCيدةايت *يل احلسني رشCيدة38351330383513303835133038351330

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/05/1995ايت *يل عبد الكرميايت *يل عبد الكرميايت *يل عبد الكرميايت *يل عبد الكرمي38351125383511253835112538351125

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/10/1994ايت tوفرى �سنيايت tوفرى �سنيايت tوفرى �سنيايت tوفرى �سني38361066383610663836106638361066

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/01/1996ايت محمد محزةايت محمد محزةايت محمد محزةايت محمد محزة38361120383611203836112038361120

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ06/06/1996يت ملوك مرميMٔيت ملوك مرميMٔيت ملوك مرميMٔيت ملوك مرمي38361134383611343836113438361134

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/12/1995ايت وانعمي محمدايت وانعمي محمدايت وانعمي محمدايت وانعمي محمد38361115383611153836111538361115

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/05/1995ايت وحامن محزةايت وحامن محزةايت وحامن محزةايت وحامن محزة38361097383610973836109738361097

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/02/1995ايت حيايت حيايت حيايت حيىيىيىيىي سف_ان سف_ان سف_ان سف_ان38361086383610863836108638361086

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/02/1997ايد#ر رشCيدايد#ر رشCيدايد#ر رشCيدايد#ر رشCيد38361159383611593836115938361159

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/10/1998ٕا#كن زي�بٕا#كن زي�بٕا#كن زي�بٕا#كن زي�ب38351303383513033835130338351303

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ12/05/1998يويب عبد الرزاقMٔيويب عبد الرزاقMٔيويب عبد الرزاقMٔيويب عبد الرزاق38361215383612153836121538361215

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ14/06/1995يويب عبد العز#زMٔيويب عبد العز#زMٔيويب عبد العز#زMٔيويب عبد العز#ز38351127383511273835112738351127

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/01/2001^^ن· عبد النارص^^ن· عبد النارص^^ن· عبد النارص^^ن· عبد النارص38361325383613253836132538361325

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةq^24/02/1995دي ٕاسامعيل^qدي ٕاسامعيل^qدي ٕاسامعيل^qدي ٕاسامعيل38351115383511153835111538351115

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/03/1995^خيش سهام^خيش سهام^خيش سهام^خيش سهام38351118383511183835111838351118

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/03/1996^عسول محزة^عسول محزة^عسول محزة^عسول محزة38361128383611283836112838361128

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/02/1994^حل´ام مصطفى^حل´ام مصطفى^حل´ام مصطفى^حل´ام مصطفى38351054383510543835105438351054

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/11/1996^لغ سك_نة^لغ سك_نة^لغ سك_نة^لغ سك_نة38361148383611483836114838361148

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/2001^لف_اليل محمد^لف_اليل محمد^لف_اليل محمد^لف_اليل محمد38351413383514133835141338351413

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/03/2000^لنور ٕاميان^لنور ٕاميان^لنور ٕاميان^لنور ٕاميان38351376383513763835137638351376

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/11/1999حبري سCناءحبري سCناءحبري سCناءحبري سCناء38361286383612863836128638361286

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/07/1998خبالق بورشةخبالق بورشةخبالق بورشةخبالق بورشة38361219383612193836121938361219

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU27/04/1994ر *يلUر *يلUر *يلUر *يل38351065383510653835106538351065

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU21/10/1995راس عبد الهاديUراس عبد الهاديUراس عبد الهاديUراس عبد الهادي38351148383511483835114838351148

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU05/03/1994ران عبد الرحميUران عبد الرحميUران عبد الرحميUران عبد الرحمي38351059383510593835105938351059

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU05/06/2001رضاوي اtرامUرضاوي اtرامUرضاوي اtرامUرضاوي اtرام38361333383613333836133338361333

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU08/08/1999رودي معادUرودي معادUرودي معادUرودي معاد38361270383612703836127038361270

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU13/02/1995رودي يو�سUرودي يو�سUرودي يو�سUرودي يو�س38361085383610853836108538361085

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU15/09/2000زامي MٔسامءUزامي MٔسامءUزامي MٔسامءUزامي Mٔسامء38361312383613123836131238361312

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةw16/04/1999سالم Mٔسامةwسالم Mٔسامةwسالم Mٔسامةwسالم Mٔسامة38361260383612603836126038361260

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةw22/02/1995شريي �لميةwشريي �لميةwشريي �لميةwشريي �لمية38361088383610883836108838361088

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة31/10/1994بط Iديةبط Iديةبط Iديةبط Iدية38351095383510953835109538351095

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/09/1999بطاش جوادبطاش جوادبطاش جوادبطاش جواد38361276383612763836127638361276

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/08/1997بغوبغوبغوبغو���� يوسف يوسف يوسف يوسف38351236383512363835123638351236

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/07/1995بفت فاطمةبفت فاطمةبفت فاطمةبفت فاطمة38361099383610993836109938361099

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/06/2001بقاس محمدبقاس محمدبقاس محمدبقاس محمد38361334383613343836133438361334

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/12/1995بالج عبد امحليدبالج عبد امحليدبالج عبد امحليدبالج عبد امحليد38351157383511573835115738351157

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/02/2001بلبداوي احسانبلبداوي احسانبلبداوي احسانبلبداوي احسان38351417383514173835141738351417

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/07/1998بلبرصي هشامبلبرصي هشامبلبرصي هشامبلبرصي هشام38361224383612243836122438361224

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/06/1993بلبل Mٔيوببلبل Mٔيوببلبل Mٔيوببلبل Mٔيوب38361014383610143836101438361014

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/11/1995بل�ايق tوsربل�ايق tوsربل�ايق tوsربل�ايق tوsر38351155383511553835115538351155

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/10/2000بلزرك tرميةبلزرك tرميةبلزرك tرميةبلزرك tرمية38361316383613163836131638361316
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/06/1999بلعريب �دجيةبلعريب �دجيةبلعريب �دجيةبلعريب �دجية38361263383612633836126338361263

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/01/1993بلعك_د عبد العز#زبلعك_د عبد العز#زبلعك_د عبد العز#زبلعك_د عبد العز#ز38361005383610053836100538361005

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/09/1997بلعيناوي حVيبةبلعيناوي حVيبةبلعيناوي حVيبةبلعيناوي حVيبة38351241383512413835124138351241

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/11/1996بلفاضة محزةبلفاضة محزةبلفاضة محزةبلفاضة محزة38351197383511973835119738351197

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/07/1993بلوك يوسفبلوك يوسفبلوك يوسفبلوك يوسف38351030383510303835103038351030

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU16/02/1994ن الفق_Uن الفق_Uن الفق_Uن الفق_هههه حSان حSان حSان حSان38351055383510553835105538351055

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU18/06/1998ن املزايب MٔمينUن املزايب MٔمينUن املزايب MٔمينUن املزايب Mٔمين38351284383512843835128438351284

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU16/08/1998ن ^دة بورشىUن ^دة بورشىUن ^دة بورشىUن ^دة بورشى38361226383612263836122638361226

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU24/03/1993ن بلعيد بلعيدUن بلعيد بلعيدUن بلعيد بلعيدUن بلعيد بلعيد38351013383510133835101338351013

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU06/07/1999ن بوUكر مرميUن بوUكر مرميUن بوUكر مرميUن بوUكر مرمي38351334383513343835133438351334

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU29/12/1999ن �ري حفصةUن �ري حفصةUن �ري حفصةUن �ري حفصة38351367383513673835136738351367

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU10/11/2000ن عبيد MٔمميةUن عبيد MٔمميةUن عبيد MٔمميةUن عبيد Mٔممية38361317383613173836131738361317

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU14/10/1995ن �حيMٔ àسامءUن �حيMٔ àسامءUن �حيMٔ àسامءUن �حيMٔ àسامء38361108383611083836110838361108

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU07/10/1994ن مSاح محيدUن مSاح محيدUن مSاح محيدUن مSاح محيد38361065383610653836106538361065

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةU20/02/1996ن م_دا عبد احلف_ظUن م_دا عبد احلف_ظUن م_دا عبد احلف_ظUن م_دا عبد احلف_ظ38361123383611233836112338361123

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/03/1997ب�Vويدة نورةب�Vويدة نورةب�Vويدة نورةب�Vويدة نورة38361165383611653836116538361165

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/10/1996بنة مرميةبنة مرميةبنة مرميةبنة مرمية38351194383511943835119438351194

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/03/1994بنجمة فاطمةبنجمة فاطمةبنجمة فاطمةبنجمة فاطمة38361041383610413836104138361041

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/11/1994بنجودة *دIنبنجودة *دIنبنجودة *دIنبنجودة *دIن38351098383510983835109838351098

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/06/1999بنحمو مصطفىبنحمو مصطفىبنحمو مصطفىبنحمو مصطفى38351332383513323835133238351332

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/11/2000بندرقاوي �دجيةبندرقاوي �دجيةبندرقاوي �دجيةبندرقاوي �دجية38351404383514043835140438351404

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/02/1996بزنا#ر عبد الهاديبزنا#ر عبد الهاديبزنا#ر عبد الهاديبزنا#ر عبد الهادي38361121383611213836112138361121

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/06/1999ب�سعادة عامرب�سعادة عامرب�سعادة عامرب�سعادة عامر38351329383513293835132938351329

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/10/1995ب�سعيد محمدب�سعيد محمدب�سعيد محمدب�سعيد محمد38361109383611093836110938361109

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/03/1994بنعبوش �سنيبنعبوش �سنيبنعبوش �سنيبنعبوش �سني38351060383510603835106038351060

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/01/1997بنفال� wرشىبنفال� wرشىبنفال� wرشىبنفال� wرشى38351207383512073835120738351207

هنهنهنهنمو مو مو مو لكثلكثلكثلكثوموموموم38351431383514313835143138351431 UUUU29/09/2001يدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/04/2001بوجSاح حفصةبوجSاح حفصةبوجSاح حفصةبوجSاح حفصة38351422383514223835142238351422

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/07/1994بوجSة هشامبوجSة هشامبوجSة هشامبوجSة هشام38361059383610593836105938361059

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/05/1993بوجSة يوسفبوجSة يوسفبوجSة يوسفبوجSة يوسف38361013383610133836101338361013

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/01/1998بوحسSZة محمدبوحسSZة محمدبوحسSZة محمدبوحسSZة محمد38361201383612013836120138361201

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/05/1994بوح_كون محمدبوح_كون محمدبوح_كون محمدبوح_كون محمد38351070383510703835107038351070

38351272383512723835127238351272ó� بوخرصة عبدó� بوخرصة عبدó� بوخرصة عبدó� يدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/04/1998بوخرصة عبدCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/10/1997بو�ليفي عبدامحليدبو�ليفي عبدامحليدبو�ليفي عبدامحليدبو�ليفي عبدامحليد38361188383611883836118838361188

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/05/1997بودراع املهديبودراع املهديبودراع املهديبودراع املهدي38361171383611713836117138361171

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/01/1993بودراع حلسنبودراع حلسنبودراع حلسنبودراع حلسن38351005383510053835100538351005

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/07/1997بود�ب محمدبود�ب محمدبود�ب محمدبود�ب محمد38351232383512323835123238351232

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/03/1996بوديب عبد �الهبوديب عبد �الهبوديب عبد �الهبوديب عبد �اله38361127383611273836112738361127

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/09/1995بور�ت احلسنيبور�ت احلسنيبور�ت احلسنيبور�ت احلسني38351141383511413835114138351141

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/11/1995بوزومانة �مسينةبوزومانة �مسينةبوزومانة �مسينةبوزومانة �مسينة38361111383611113836111138361111

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/10/2001بوسفار امحدبوسفار امحدبوسفار امحدبوسفار امحد38361342383613423836134238361342

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/04/1996بوسلمي عبدا÷لطيفبوسلمي عبدا÷لطيفبوسلمي عبدا÷لطيفبوسلمي عبدا÷لطيف38361129383611293836112938361129

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/03/2001بوشفة اtرامبوشفة اtرامبوشفة اtرامبوشفة اtرام38351418383514183835141838351418

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/09/1994بوصالعي سك_نةبوصالعي سك_نةبوصالعي سك_نةبوصالعي سك_نة38361062383610623836106238361062

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/12/1999بوطالب �Mٔسبوطالب �Mٔسبوطالب �Mٔسبوطالب �Mٔس38351362383513623835136238351362

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/03/1996بوطاهر محمدبوطاهر محمدبوطاهر محمدبوطاهر محمد38361125383611253836112538361125

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/01/1993بوعرسية ربيعةبوعرسية ربيعةبوعرسية ربيعةبوعرسية ربيعة38361004383610043836100438361004

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/08/1996بوعودي �ا�بوعودي �ا�بوعودي �ا�بوعودي �ا�38351187383511873835118738351187

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/03/1993بوtرمي فاطمةبوtرمي فاطمةبوtرمي فاطمةبوtرمي فاطمة38351010383510103835101038351010
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/04/1996بوtر#ن سعيدةبوtر#ن سعيدةبوtر#ن سعيدةبوtر#ن سعيدة38351171383511713835117138351171

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/09/1993بوجلواهل محمدبوجلواهل محمدبوجلواهل محمدبوجلواهل محمد38361026383610263836102638361026

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/02/2000بومحلZس MٔمميةبومحلZس MٔمميةبومحلZس MٔمميةبومحلZس Mٔممية38351372383513723835137238351372

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/06/1996بوحلية مسريةبوحلية مسريةبوحلية مسريةبوحلية مسرية38351177383511773835117738351177

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/04/1995بولعزافر عبد ا÷لطيفبولعزافر عبد ا÷لطيفبولعزافر عبد ا÷لطيفبولعزافر عبد ا÷لطيف38351123383511233835112338351123

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/11/1995بوملسايل حSانبوملسايل حSانبوملسايل حSانبوملسايل حSان38351154383511543835115438351154

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/11/1997بومزيل فاطمة الزهراءبومزيل فاطمة الزهراءبومزيل فاطمة الزهراءبومزيل فاطمة الزهراء38351251383512513835125138351251

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/04/1994بومعزي اسامءبومعزي اسامءبومعزي اسامءبومعزي اسامء38351062383510623835106238351062

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/06/1993بوµدي *يل ساملبوµدي *يل ساملبوµدي *يل ساملبوµدي *يل سامل38351024383510243835102438351024

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/10/2000بوهرا شC·ءبوهرا شC·ءبوهرا شC·ءبوهرا شC·ء38361315383613153836131538361315

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/02/1998بو#كورار مرميبو#كورار مرميبو#كورار مرميبو#كورار مرمي38361206383612063836120638361206

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/03/1993بيابيابيابياضضضض سف_ان سف_ان سف_ان سف_ان38351014383510143835101438351014

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/02/1997بZيت حSانبZيت حSانبZيت حSانبZيت حSان38351212383512123835121238351212

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/12/1998بيبيبيبيحححح �دجية �دجية �دجية �دجية38351312383513123835131238351312

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/07/1997بيض مSيةبيض مSيةبيض مSيةبيض مSية38361176383611763836117638361176

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/05/1998تغرمت عبد ا÷لطيفتغرمت عبد ا÷لطيفتغرمت عبد ا÷لطيفتغرمت عبد ا÷لطيف38361216383612163836121638361216

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/03/1997متمتمتمتار سلميةار سلميةار سلميةار سلمية38361161383611613836116138361161

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/03/1994متمتمتمتام رشCيدام رشCيدام رشCيدام رشCيد38361042383610423836104238361042

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/11/1996هتهتهتهتاال مرمياال مرمياال مرمياال مرمي38361145383611453836114538361145

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/08/2000هتهتهتهتان املان املان املان امل38361309383613093836130938361309

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/10/1995تويم اسامءتويم اسامءتويم اسامءتويم اسامء38351146383511463835114638351146

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/02/1998تZسCنة سهامتZسCنة سهامتZسCنة سهامتZسCنة سهام38351265383512653835126538351265

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةq08/09/1998اUر مرميqاUر مرميqاUر مرميqاUر مرمي38351293383512933835129338351293

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةq01/01/1998اعى فاطمةqاعى فاطمةqاعى فاطمةqاعى فاطمة38361196383611963836119638361196

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةq26/04/1998امع زيدqامع زيدqامع زيدqامع زيد38351276383512763835127638351276

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةq20/12/1994اوي زهرةqاوي زهرةqاوي زهرةqاوي زهرة38361081383610813836108138361081

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/10/1999جVور زtر�ءجVور زtر�ءجVور زtر�ءجVور زtر�ء38351352383513523835135238351352

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةq27/08/1999دو ا�المqدو ا�المqدو ا�المqدو ا�الم38351346383513463835134638351346

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/07/1997جرموين الشهبةجرموين الشهبةجرموين الشهبةجرموين الشهبة38351233383512333835123338351233

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/08/1999جرموين فوزيةجرموين فوزيةجرموين فوزيةجرموين فوزية38351345383513453835134538351345

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/10/1994جعداوي سف_انجعداوي سف_انجعداوي سف_انجعداوي سف_ان38351093383510933835109338351093

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/03/1999جعفري عصامجعفري عصامجعفري عصامجعفري عصام38361255383612553836125538361255

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةq15/01/2000لويل توف_قqلويل توف_قqلويل توف_قqلويل توف_ق38351369383513693835136938351369

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةq20/02/1999لويل �سنيqلويل �سنيqلويل �سنيqلويل �سني38361253383612533836125338361253

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/03/1998جامل ا�#ن سك_نةجامل ا�#ن سك_نةجامل ا�#ن سك_نةجامل ا�#ن سك_نة38351270383512703835127038351270

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/03/1993جامل عبدالهاديجامل عبدالهاديجامل عبدالهاديجامل عبدالهادي38361007383610073836100738361007

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/02/1999مجي زي�بمجي زي�بمجي زي�بمجي زي�ب38361250383612503836125038361250

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/08/1997مجيل Mٔم_نةمجيل Mٔم_نةمجيل Mٔم_نةمجيل Mٔم_نة38351234383512343835123438351234

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/04/1999جSايت شC·ءجSايت شC·ءجSايت شC·ءجSايت شC·ء38351323383513233835132338351323

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/07/1999جSيت جنالءجSيت جنالءجSيت جنالءجSيت جنالء38361267383612673836126738361267

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/09/1997جSيرضة �ا�جSيرضة �ا�جSيرضة �ا�جSيرضة �ا�38351242383512423835124238351242

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�01/01/1993اف_ظ محمد�اف_ظ محمد�اف_ظ محمد�اف_ظ محمد38361002383610023836100238361002

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/08/1994حVو wرشىحVو wرشىحVو wرشىحVو wرشى38351087383510873835108738351087

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/05/1995حVيب MٔيوبحVيب MٔيوبحVيب MٔيوبحVيب Mٔيوب38361096383610963836109638361096

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/12/1999جحويب مرميجحويب مرميجحويب مرميجحويب مرمي38351366383513663835136638351366

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/07/1994جحي وqدانجحي وqدانجحي وqدانجحي وqدان38361058383610583836105838361058

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة999907/10/1996ود يوسفود يوسفود يوسفود يوسف38351191383511913835119138351191

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة31/07/1995حريب يوسفحريب يوسفحريب يوسفحريب يوسف38351134383511343835113438351134

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/09/1998حرشاوي حسCناءحرشاوي حسCناءحرشاوي حسCناءحرشاوي حسCناء38361233383612333836123338361233
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/03/1993حريش ايوبحريش ايوبحريش ايوبحريش ايوب38361009383610093836100938361009

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/08/1998حرشCية �رس#نحرشCية �رس#نحرشCية �رس#نحرشCية �رس#ن38361225383612253836122538361225

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/07/1994حريث عبدهللاحريث عبدهللاحريث عبدهللاحريث عبدهللا38351083383510833835108338351083

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/10/1997حر#ز �لميةحر#ز �لميةحر#ز �لميةحر#ز �لمية38361190383611903836119038361190

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/09/1999حسCناء البدراويحسCناء البدراويحسCناء البدراويحسCناء البدراوي38351350383513503835135038351350

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/12/2000حسCنوي فاطمة الزهراءحسCنوي فاطمة الزهراءحسCنوي فاطمة الزهراءحسCنوي فاطمة الزهراء38351407383514073835140738351407

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/02/1997حسCين *اÒشةحسCين *اÒشةحسCين *اÒشةحسCين *اÒشة38361158383611583836115838361158

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/07/1997حسوين Mٔسامةحسوين Mٔسامةحسوين Mٔسامةحسوين Mٔسامة38351230383512303835123038351230

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1997حسZين الشعي _ةحسZين الشعي _ةحسZين الشعي _ةحسZين الشعي _ة38351204383512043835120438351204

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/08/1997حشادي يوسفحشادي يوسفحشادي يوسفحشادي يوسف38351239383512393835123938351239

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/11/2000حرضايم حسCناءحرضايم حسCناءحرضايم حسCناءحرضايم حسCناء38351401383514013835140138351401

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/01/1999حفاحفاحفاحفاظظظظ عبد الرحمي عبد الرحمي عبد الرحمي عبد الرحمي38361248383612483836124838361248

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/04/1997حفحفحفحفيضيضيضيض مروان مروان مروان مروان38351221383512213835122138351221

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/04/1999حف_ظ عبد الرزاقحف_ظ عبد الرزاقحف_ظ عبد الرزاقحف_ظ عبد الرزاق38361257383612573836125738361257

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/09/1998حف_ظ محمدحف_ظ محمدحف_ظ محمدحف_ظ محمد38351298383512983835129838351298

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/10/1999حكوش حفصةحكوش حفصةحكوش حفصةحكوش حفصة38351356383513563835135638351356

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�21/07/1999الب زي�ب�الب زي�ب�الب زي�ب�الب زي�ب38361266383612663836126638361266

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�05/10/1996الوي Iدية�الوي Iدية�الوي Iدية�الوي Iدية38351190383511903835119038351190

38361311383613113836131138361311àلواش هني�àلواش هني�àلواش هني�àيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�13/09/2000لواش هنيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارش

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�17/08/2000لويت ليىل�لويت ليىل�لويت ليىل�لويت ليىل38351394383513943835139438351394

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�19/01/1998لوي �لمية�لوي �لمية�لوي �لمية�لوي �لمية38351261383512613835126138351261

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�31/12/1997ليب عبد الرحمي�ليب عبد الرحمي�ليب عبد الرحمي�ليب عبد الرحمي38361195383611953836119538361195

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/10/1993حامدي اليوسفي بوUكر الصديقحامدي اليوسفي بوUكر الصديقحامدي اليوسفي بوUكر الصديقحامدي اليوسفي بوUكر الصديق38351038383510383835103838351038

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/06/1994حSيف املهديحSيف املهديحSيف املهديحSيف املهدي38361056383610563836105638361056

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/04/2000حSني فاطمة الزهراءحSني فاطمة الزهراءحSني فاطمة الزهراءحSني فاطمة الزهراء38351377383513773835137738351377

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1994ح_د طارقح_د طارقح_د طارقح_د طارق38361035383610353836103538361035

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/08/1994حميص نورا�#نحميص نورا�#نحميص نورا�#نحميص نورا�#ن38351085383510853835108538351085

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/06/1994حميود �دجيةحميود �دجيةحميود �دجيةحميود �دجية38351075383510753835107538351075

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/12/1998حميودة هشامحميودة هشامحميودة هشامحميودة هشام38361244383612443836124438361244

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/09/1997خVري حمسنخVري حمسنخVري حمسنخVري حمسن38361186383611863836118638361186

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�15/04/1994دجية الز#راري�دجية الز#راري�دجية الز#راري�دجية الز#راري38361046383610463836104638361046

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/04/1996خربوش الزبريخربوش الزبريخربوش الزبريخربوش الزبري38361130383611303836113038361130

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/12/1995خربوش باللخربوش باللخربوش باللخربوش بالل38361114383611143836111438361114

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةÛ�09/09/1999ون حمسن�Ûون حمسن�Ûون حمسن�Ûون حمسن38351348383513483835134838351348

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�09/10/1995ليفة tوsر�ليفة tوsر�ليفة tوsر�ليفة tوsر38351145383511453835114538351145

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�21/09/1998ليل �دجية�ليل �دجية�ليل �دجية�ليل �دجية38351294383512943835129438351294

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/08/1996خودي شC·ءخودي شC·ءخودي شC·ءخودي شC·ء38351186383511863835118638351186

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/07/1994خوى سCناءخوى سCناءخوى سCناءخوى سCناء38351084383510843835108438351084

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/10/1996خوي لطيفةخوي لطيفةخوي لطيفةخوي لطيفة38351193383511933835119338351193

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/02/1996خوية Mٔسامةخوية Mٔسامةخوية Mٔسامةخوية Mٔسامة38361124383611243836112438361124

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/04/1995دادى سلوىدادى سلوىدادى سلوىدادى سلوى38361092383610923836109238361092

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/08/1997درو�ش محمددرو�ش محمددرو�ش محمددرو�ش محمد38351235383512353835123538351235

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/01/1998دÁداغ اسامعيلدÁداغ اسامعيلدÁداغ اسامعيلدÁداغ اسامعيل38361197383611973836119738361197

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/12/1996دفايل tوsردفايل tوsردفايل tوsردفايل tوsر38351199383511993835119938351199

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/06/1997دهاج زي�بدهاج زي�بدهاج زي�بدهاج زي�ب38361174383611743836117438361174

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/09/1999دهيب محمددهيب محمددهيب محمددهيب محمد38361274383612743836127438361274

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/12/2000دهنني فاطمة الزهراءدهنني فاطمة الزهراءدهنني فاطمة الزهراءدهنني فاطمة الزهراء38361323383613233836132338361323

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/07/1996رائد زtر�ءرائد زtر�ءرائد زtر�ءرائد زtر�ء38351184383511843835118438351184

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1997ربوح Mٔم_نةربوح Mٔم_نةربوح Mٔم_نةربوح Mٔم_نة38361153383611533836115338361153
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/11/1997رqاء ع£نرqاء ع£نرqاء ع£نرqاء ع£ن38351252383512523835125238351252

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/06/1998رمسي Mٔسامءرمسي Mٔسامءرمسي Mٔسامءرمسي Mٔسامء38361217383612173836121738361217

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/01/2000رشCيدي حسنرشCيدي حسنرشCيدي حسنرشCيدي حسن38361296383612963836129638361296

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/04/1998رضا لطيفةرضا لطيفةرضا لطيفةرضا لطيفة38351273383512733835127338351273

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/07/1997ريض ٕاUراهميريض ٕاUراهميريض ٕاUراهميريض ٕاUراهمي38361180383611803836118038361180

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/08/1993رف_ق عبدالرحامنرف_ق عبدالرحامنرف_ق عبدالرحامنرف_ق عبدالرحامن38361024383610243836102438361024

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/01/2001رف_ق فاطمة الزهراءرف_ق فاطمة الزهراءرف_ق فاطمة الزهراءرف_ق فاطمة الزهراء38351415383514153835141538351415

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/12/2000رحية صفاءرحية صفاءرحية صفاءرحية صفاء38361322383613223836132238361322

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/12/1997ززززمتمتمتمتو لطيفةو لطيفةو لطيفةو لطيفة38351255383512553835125538351255

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/11/1993ززززمتمتمتمتو محمدو محمدو محمدو محمد38361032383610323836103238361032

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/07/1996زرار زي�بزرار زي�بزرار زي�بزرار زي�ب38351182383511823835118238351182

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/01/1999زروال زtر�ءزروال زtر�ءزروال زtر�ءزروال زtر�ء38361246383612463836124638361246

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/06/1998زروايل ايوبزروايل ايوبزروايل ايوبزروايل ايوب38351283383512833835128338351283

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1998زر#رة فاطمةزر#رة فاطمةزر#رة فاطمةزر#رة فاطمة38351257383512573835125738351257

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/12/1994ز*اف سارةز*اف سارةز*اف سارةز*اف سارة38361074383610743836107438361074

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/07/1997زعكوك محزةزعكوك محزةزعكوك محزةزعكوك محزة38361179383611793836117938361179

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/12/1994زtر�ء املصطفىزtر�ء املصطفىزtر�ء املصطفىزtر�ء املصطفى38351100383511003835110038351100

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/03/2002زيك غزالنزيك غزالنزيك غزالنزيك غزالن38351439383514393835143938351439

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/11/1997زهيد غزالنزهيد غزالنزهيد غزالنزهيد غزالن38351249383512493835124938351249

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/02/1996زهيدي صارةزهيدي صارةزهيدي صارةزهيدي صارة38351165383511653835116538351165

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/08/1999زوان MٓسCيةزوان MٓسCيةزوان MٓسCيةزوان MٓسCية38351339383513393835133938351339

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/07/1997زو#ن حبريةزو#ن حبريةزو#ن حبريةزو#ن حبرية38361178383611783836117838361178

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/03/1993ز�ن فاطمة الزهراءز�ن فاطمة الزهراءز�ن فاطمة الزهراءز�ن فاطمة الزهراء38361010383610103836101038361010

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/06/1994ز#ز*ان فاطمة الزهراءز#ز*ان فاطمة الزهراءز#ز*ان فاطمة الزهراءز#ز*ان فاطمة الزهراء38351079383510793835107938351079

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/06/2000ز#ن ا�#ن �دجيةز#ن ا�#ن �دجيةز#ن ا�#ن �دجيةز#ن ا�#ن �دجية38361306383613063836130638361306

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/04/1995سادي عبد الغاينسادي عبد الغاينسادي عبد الغاينسادي عبد الغاين38351121383511213835112138351121

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/06/2001ساريع خوساريع خوساريع خوساريع خو����38351424383514243835142438351424

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/05/1995سالمي مرميسالمي مرميسالمي مرميسالمي مرمي38361094383610943836109438361094

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/10/1994ساوي فاطمة الزهراءساوي فاطمة الزهراءساوي فاطمة الزهراءساوي فاطمة الزهراء38351092383510923835109238351092

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/05/1995رسرسرسرس�ان جهر�ان جهر�ان جهر�ان جهر38351124383511243835112438351124

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/09/2001رسرسرسرسيع Mٔمميةيع Mٔمميةيع Mٔمميةيع Mٔممية38361341383613413836134138361341

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/04/1995سعد هللا سارةسعد هللا سارةسعد هللا سارةسعد هللا سارة38351120383511203835112038351120

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/01/2000سعدان فاطمة الزهراءسعدان فاطمة الزهراءسعدان فاطمة الزهراءسعدان فاطمة الزهراء38351370383513703835137038351370

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/06/1994سعيد محمدسعيد محمدسعيد محمدسعيد محمد38351076383510763835107638351076

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/03/2002سفري مرميسفري مرميسفري مرميسفري مرمي38351438383514383835143838351438

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/12/1999سو�س فاطمة الزهراءسو�س فاطمة الزهراءسو�س فاطمة الزهراءسو�س فاطمة الزهراء38361291383612913836129138361291

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/12/1997شاديل هاجرشاديل هاجرشاديل هاجرشاديل هاجر38361194383611943836119438361194

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/04/1998شايف �دجيةشايف �دجيةشايف �دجيةشايف �دجية38351271383512713835127138351271

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/12/2000شاtر سف_انشاtر سف_انشاtر سف_انشاtر سف_ان38351412383514123835141238351412

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/01/2002شCباب سلمىشCباب سلمىشCباب سلمىشCباب سلمى38351436383514363835143638351436

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/12/1993حشحشحشحششوح عبد الغينشوح عبد الغينشوح عبد الغينشوح عبد الغين38361034383610343836103438361034

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/10/1999حشحشحشحشميط اUراهميميط اUراهميميط اUراهميميط اUراهمي38361284383612843836128438361284

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/04/1996رشايف محمدرشايف محمدرشايف محمدرشايف محمد38351170383511703835117038351170

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/07/1999رشقان رشقان رشقان رشقان جمجمجمجمدةدةدةدة38361264383612643836126438361264

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/02/1999رشويق ٕارشاقرشويق ٕارشاقرشويق ٕارشاقرشويق ٕارشاق38361254383612543836125438361254

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/10/2001شعيب هاجرشعيب هاجرشعيب هاجرشعيب هاجر38361343383613433836134338361343

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/09/1997شعوري سارةشعوري سارةشعوري سارةشعوري سارة38361185383611853836118538361185

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/04/1994شفشاري عبدهللاشفشاري عبدهللاشفشاري عبدهللاشفشاري عبدهللا38361045383610453836104538361045

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/04/1993شف_ق العريبشف_ق العريبشف_ق العريبشف_ق العريب38351018383510183835101838351018
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/01/1995شف_ق محمدشف_ق محمدشف_ق محمدشف_ق محمد38351111383511113835111138351111

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/06/1998شكرهللا سCناءشكرهللا سCناءشكرهللا سCناءشكرهللا سCناء38351285383512853835128538351285

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/03/1998شكور رضوانشكور رضوانشكور رضوانشكور رضوان38361210383612103836121038361210

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/02/1993شامم هشامشامم هشامشامم هشامشامم هشام38351008383510083835100838351008

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/07/1999شهاب شC·ءشهاب شC·ءشهاب شC·ءشهاب شC·ء38351333383513333835133338351333

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/06/1995شهبون رضوانشهبون رضوانشهبون رضوانشهبون رضوان38351131383511313835113138351131

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/05/1996شهبون هودةشهبون هودةشهبون هودةشهبون هودة38351173383511733835117338351173

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/11/1998شهم ٕاtرامشهم ٕاtرامشهم ٕاtرامشهم ٕاtرام38361236383612363836123638361236

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/11/1998شهم فاطمة الزهراءشهم فاطمة الزهراءشهم فاطمة الزهراءشهم فاطمة الزهراء38351305383513053835130538351305

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/08/2001شهيد امميةشهيد امميةشهيد امميةشهيد اممية38351429383514293835142938351429

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/09/1997شهني �ليلشهني �ليلشهني �ليلشهني �ليل38361184383611843836118438361184

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/12/1994شو#كر عبد العز#زشو#كر عبد العز#زشو#كر عبد العز#زشو#كر عبد العز#ز38361075383610753836107538361075

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/09/1998صاUري مرميصاUري مرميصاUري مرميصاUري مرمي38361230383612303836123038361230

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/07/1997صاديق �سنيصاديق �سنيصاديق �سنيصاديق �سني38361175383611753836117538361175

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/05/1995صايف هيامصايف هيامصايف هيامصايف هيام38361095383610953836109538361095

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/02/1999صبحي طاموصبحي طاموصبحي طاموصبحي طامو38361252383612523836125238361252

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/02/2000صربي tوsرصربي tوsرصربي tوsرصربي tوsر38361298383612983836129838361298

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/07/1999صديقي عبد املغيثصديقي عبد املغيثصديقي عبد املغيثصديقي عبد املغيث38351337383513373835133738351337

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/09/2000مصمصمصمصصمي شC·ءصمي شC·ءصمي شC·ءصمي شC·ء38361313383613133836131338361313

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/06/1995صولوح حلسنصولوح حلسنصولوح حلسنصولوح حلسن38351129383511293835112938351129

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/04/1994حضحضحضحضى سوالك ى سوالك ى سوالك ى سوالك حضحضحضحضى سوالكى سوالكى سوالكى سوالك38351066383510663835106638351066

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/08/2000طواع سCناءطواع سCناءطواع سCناءطواع سCناء38351392383513923835139238351392

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/06/2000طوال محزةطوال محزةطوال محزةطوال محزة38351382383513823835138238351382

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/04/1994طيوب رشCيدةطيوب رشCيدةطيوب رشCيدةطيوب رشCيدة38351067383510673835106738351067

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/12/1998ظظظظريف عبد الصمدريف عبد الصمدريف عبد الصمدريف عبد الصمد38351311383513113835131138351311

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/12/1999*اUر سهام*اUر سهام*اUر سهام*اUر سهام38361294383612943836129438361294

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/01/1996*اشق سعاد*اشق سعاد*اشق سعاد*اشق سعاد38351162383511623835116238351162

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/09/1993*امر زtر�ء*امر زtر�ء*امر زtر�ء*امر زtر�ء38361027383610273836102738361027

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/03/2000*امر �زهة*امر �زهة*امر �زهة*امر �زهة38361300383613003836130038361300

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/09/1995*ايدي �دجية*ايدي �دجية*ايدي �دجية*ايدي �دجية38351140383511403835114038351140

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/08/1999عبار �دجيةعبار �دجيةعبار �دجيةعبار �دجية38351343383513433835134338351343

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/09/1995عبايس فاطمة الزهراءعبايس فاطمة الزهراءعبايس فاطمة الزهراءعبايس فاطمة الزهراء38351138383511383835113838351138

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1997عبد�وي بلقامسعبد�وي بلقامسعبد�وي بلقامسعبد�وي بلقامس38351203383512033835120338351203

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/08/1994عبدالرحامين محمدعبدالرحامين محمدعبدالرحامين محمدعبدالرحامين محمد38361060383610603836106038361060

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/09/1995عبويب محزةعبويب محزةعبويب محزةعبويب محزة38361103383611033836110338361103

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/05/1998عبيوي فاطمة الزهراءعبيوي فاطمة الزهراءعبيوي فاطمة الزهراءعبيوي فاطمة الزهراء38351279383512793835127938351279

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/06/2001عتيق Mٔمنيعتيق Mٔمنيعتيق Mٔمنيعتيق Mٔمني38351426383514263835142638351426

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/01/2000جعزي اميانجعزي اميانجعزي اميانجعزي اميان38351368383513683835136838351368

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/02/1994*دIن محزة*دIن محزة*دIن محزة*دIن محزة38361037383610373836103738361037

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/04/1998*دIين Iدية*دIين Iدية*دIين Iدية*دIين Iدية38351274383512743835127438351274

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/04/2000عرفان �دجيةعرفان �دجيةعرفان �دجيةعرفان �دجية38361304383613043836130438361304

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/04/2001عرفوي ليىلعرفوي ليىلعرفوي ليىلعرفوي ليىل38361330383613303836133038361330

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/11/1998عرود يوسفعرود يوسفعرود يوسفعرود يوسف38361239383612393836123938361239

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/07/1999عريوة �دجيةعريوة �دجيةعريوة �دجيةعريوة �دجية38351338383513383835133838351338

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/07/2001عزة ذtرىعزة ذtرىعزة ذtرىعزة ذtرى38361338383613383836133838361338

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/10/1993عز#ز داودعز#ز داودعز#ز داودعز#ز داود38361030383610303836103038361030

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/01/1998عز#زي زبريعز#زي زبريعز#زي زبريعز#زي زبري38351259383512593835125938351259

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/12/1996عشاموي Mٔمينعشاموي Mٔمينعشاموي Mٔمينعشاموي Mٔمين38361149383611493836114938361149

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/03/1993عطيفي عبدالرحامنعطيفي عبدالرحامنعطيفي عبدالرحامنعطيفي عبدالرحامن38351011383510113835101138351011
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/02/1997عق_ل �دجيةعق_ل �دجيةعق_ل �دجيةعق_ل �دجية38351214383512143835121438351214

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/07/2001عاكشة ابÅسامعاكشة ابÅسامعاكشة ابÅسامعاكشة ابÅسام38361337383613373836133738361337

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/02/1994*ال معاذ*ال معاذ*ال معاذ*ال معاذ38351053383510533835105338351053

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/09/1996*لوش Mٔيوب*لوش Mٔيوب*لوش Mٔيوب*لوش Mٔيوب38351188383511883835118838351188

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/12/2000*يل مش اسامء*يل مش اسامء*يل مش اسامء*يل مش اسامء38351408383514083835140838351408

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/02/1995*ليوي مرمي*ليوي مرمي*ليوي مرمي*ليوي مرمي38351112383511123835111238351112

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/04/1999معراوي لطيفةمعراوي لطيفةمعراوي لطيفةمعراوي لطيفة38351322383513223835132238351322

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/09/1995عواد Mٔمحدعواد Mٔمحدعواد Mٔمحدعواد Mٔمحد38351144383511443835114438351144

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/12/1994غردي زي�بغردي زي�بغردي زي�بغردي زي�ب38351101383511013835110138351101

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/12/1997غرويب �سنيغرويب �سنيغرويب �سنيغرويب �سني38361192383611923836119238361192

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/11/1999غفار سلميةغفار سلميةغفار سلميةغفار سلمية38351360383513603835136038351360

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/01/1995غفري عبد الكVريغفري عبد الكVريغفري عبد الكVريغفري عبد الكVري38351108383511083835110838351108

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/10/2001مغمغمغمغري فاطمة الزهراءري فاطمة الزهراءري فاطمة الزهراءري فاطمة الزهراء38351432383514323835143238351432

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/09/1998مغمغمغمغيض هدىيض هدىيض هدىيض هدى38351297383512973835129738351297

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/03/1995فارس �سنيفارس �سنيفارس �سنيفارس �سني38361090383610903836109038361090

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/11/1996فاضل ع£نفاضل ع£نفاضل ع£نفاضل ع£ن38361146383611463836114638361146

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/10/1997فاضيل لبىنفاضيل لبىنفاضيل لبىنفاضيل لبىن38351246383512463835124638351246

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة31/08/1994فاضيل مرادفاضيل مرادفاضيل مرادفاضيل مراد38351088383510883835108838351088

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/08/1996فاطمة اوبلعيدفاطمة اوبلعيدفاطمة اوبلعيدفاطمة اوبلعيد38351185383511853835118538351185

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/06/2000ف�ف�ف�ف�حححح هللا محزة هللا محزة هللا محزة هللا محزة38351384383513843835138438351384

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/04/1994فراج بوشعيبفراج بوشعيبفراج بوشعيبفراج بوشعيب38351063383510633835106338351063

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/07/1995فراح ملياءفراح ملياءفراح ملياءفراح ملياء38361100383611003836110038361100

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/09/1999فرا� ربيعفرا� ربيعفرا� ربيعفرا� ربيع38361275383612753836127538361275

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/03/1993فرح محمدفرح محمدفرح محمدفرح محمد38361008383610083836100838361008

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/09/1993فر�ات ادر�سفر�ات ادر�سفر�ات ادر�سفر�ات ادر�س38351036383510363835103638351036

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/07/1998فرنويش يو�سفرنويش يو�سفرنويش يو�سفرنويش يو�س38361222383612223836122238361222

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/09/1997فريد هدىفريد هدىفريد هدىفريد هدى38351244383512443835124438351244

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/10/1994فوالن *اللفوالن *اللفوالن *اللفوالن *الل38361069383610693836106938361069

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/01/1994قامس مرميقامس مرميقامس مرميقامس مرمي38351051383510513835105138351051

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/04/1999قاصد فوزيةقاصد فوزيةقاصد فوزيةقاصد فوزية38361259383612593836125938361259

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/06/1997قVاب هشامقVاب هشامقVاب هشامقVاب هشام38351228383512283835122838351228

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة31/01/1998قVول ع£نقVول ع£نقVول ع£نقVول ع£ن38351264383512643835126438351264

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/01/1997قروان مروةقروان مروةقروان مروةقروان مروة38361156383611563836115638361156

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/06/1995قسطاس سارةقسطاس سارةقسطاس سارةقسطاس سارة38351128383511283835112838351128

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/07/1993قرصاوي عبد العايلقرصاوي عبد العايلقرصاوي عبد العايلقرصاوي عبد العايل38351028383510283835102838351028

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة11/03/2001قSبوع سك_نةقSبوع سك_نةقSبوع سك_نةقSبوع سك_نة38361328383613283836132838361328

38361157383611573836115738361157àاكس هنيàاكس هنيàاكس هنيàيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/02/1997اكس هنيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارش

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/07/2000اكس �اكس �اكس �اكس �رسرسرسرس38351389383513893835138938351389

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةt26/05/1994رام سCناءtرام سCناءtرام سCناءtرام سCناء38361051383610513836105138361051

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةt11/01/1994ردين سعيدtردين سعيدtردين سعيدtردين سعيد38351047383510473835104738351047

38351254383512543835125438351254ó� رزي عبدtó� رزي عبدtó� رزي عبدtó� رزي عبدt28/11/1997يدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةt03/06/1993رمون جاملtرمون جاملtرمون جاملtرمون جامل38361015383610153836101538361015

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةt29/03/2001رويم Mٔم_نةtرويم Mٔم_نةtرويم Mٔم_نةtرويم Mٔم_نة38351420383514203835142038351420

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةt09/10/1994رويم عبد الوهابtرويم عبد الوهابtرويم عبد الوهابtرويم عبد الوهاب38361067383610673836106738361067

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةt01/01/1994رمي عبد احلقtرمي عبد احلقtرمي عبد احلقtرمي عبد احلق38351045383510453835104538351045

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/03/2001مكمكمكمكييييحححح سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة38351419383514193835141938351419

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/03/1997كناس حسCناءكناس حسCناءكناس حسCناءكناس حسCناء38361163383611633836116338361163

38351313383513133835131338351313àومري هنيtàومري هنيtàومري هنيtàومري هنيt23/12/1998يدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/12/1999لرباقزي �سنيلرباقزي �سنيلرباقزي �سنيلرباقزي �سني38361289383612893836128938361289
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/04/2000لبعيل مسيةلبعيل مسيةلبعيل مسيةلبعيل مسية38351378383513783835137838351378

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/09/1993محليدي �در�يس نورا�#نمحليدي �در�يس نورا�#نمحليدي �در�يس نورا�#نمحليدي �در�يس نورا�#ن38351034383510343835103438351034

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/11/1997محلني qاUرمحلني qاUرمحلني qاUرمحلني qاUر38351253383512533835125338351253

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/11/1998محلني سعدمحلني سعدمحلني سعدمحلني سعد38361238383612383836123838361238

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/11/1999حلنوش املهديحلنوش املهديحلنوش املهديحلنوش املهدي38351358383513583835135838351358

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/02/1998خلريفي جوادخلريفي جوادخلريفي جوادخلريفي جواد38361205383612053836120538361205

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/11/1998لزرق مصطفىلزرق مصطفىلزرق مصطفىلزرق مصطفى38361241383612413836124138361241

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة04/10/2000لشاكر لبىنلشاكر لبىنلشاكر لبىنلشاكر لبىن38351397383513973835139738351397

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/08/1998لشكر عبد الرحامنلشكر عبد الرحامنلشكر عبد الرحامنلشكر عبد الرحامن38361228383612283836122838361228

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/02/2000لشكر tوsرلشكر tوsرلشكر tوsرلشكر tوsر38351373383513733835137338351373

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/02/1994لشهاب شC·ءلشهاب شC·ءلشهاب شC·ءلشهاب شC·ء38351057383510573835105738351057

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/11/1998لشهب فاطمةلشهب فاطمةلشهب فاطمةلشهب فاطمة38351307383513073835130738351307

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/07/1994لعبZيش ايوبلعبZيش ايوبلعبZيش ايوبلعبZيش ايوب38351082383510823835108238351082

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/04/1997لعزيب شC·ءلعزيب شC·ءلعزيب شC·ءلعزيب شC·ء38361167383611673836116738361167

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/04/1999لعيالعيالعيالعياضضضض صالح ا�#ن صالح ا�#ن صالح ا�#ن صالح ا�#ن38351324383513243835132438351324

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/05/2000لغفاري معرلغفاري معرلغفاري معرلغفاري معر38361305383613053836130538361305

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/06/1997لكدايل سك_نةلكدايل سك_نةلكدايل سك_نةلكدايل سك_نة38361173383611733836117338361173

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/06/1999لكد�ش �ا�لكد�ش �ا�لكد�ش �ا�لكد�ش �ا�38351328383513283835132838351328

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/12/1999لك_�ل مرميلك_�ل مرميلك_�ل مرميلك_�ل مرمي38351365383513653835136538351365

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/06/1994ملسايل Iديةملسايل Iديةملسايل Iديةملسايل Iدية38361053383610533836105338361053

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/01/1994ملسملسملسملسمكمكمكمك Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء38361036383610363836103638361036

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/07/1993ملغاري امحمدملغاري امحمدملغاري امحمدملغاري امحمد38361019383610193836101938361019

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1993ملغاري مصطفىملغاري مصطفىملغاري مصطفىملغاري مصطفى38361003383610033836100338361003

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/02/1997ملقاس حلسنملقاس حلسنملقاس حلسنملقاس حلسن38351213383512133835121338351213

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/10/1995لندي رلندي رلندي رلندي رىضىضىضىض38361107383611073836110738361107

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/09/1995لهنيوي Mٔيوبلهنيوي Mٔيوبلهنيوي Mٔيوبلهنيوي Mٔيوب38361104383611043836110438361104

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/04/1997لو� �دجيةلو� �دجيةلو� �دجيةلو� �دجية38351223383512233835122338351223

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/01/2002لوليدة مليكةلوليدة مليكةلوليدة مليكةلوليدة مليكة38361348383613483836134838361348

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/04/1993مربوك حسنمربوك حسنمربوك حسنمربوك حسن38351016383510163835101638351016

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/12/1996مربوك �ليلمربوك �ليلمربوك �ليلمربوك �ليل38361152383611523836115238361152

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/12/1999مربوك عز#زةمربوك عز#زةمربوك عز#زةمربوك عز#زة38351364383513643835136438351364

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/12/1997مربويك مرادمربويك مرادمربويك مرادمربويك مراد38351256383512563835125638351256

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة25/02/1994م شور سك_نةم شور سك_نةم شور سك_نةم شور سك_نة38361040383610403836104038361040

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/12/1999م شور هندم شور هندم شور هندم شور هند38361292383612923836129238361292

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/07/1996مممممتمتمتمتري ام_نةري ام_نةري ام_نةري ام_نة38361138383611383836113838361138

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/06/1994جمجمجمجمداوي عبدالرحامنداوي عبدالرحامنداوي عبدالرحامنداوي عبدالرحامن38351074383510743835107438351074

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة06/03/1995جمجمجمجمدويل ليىلدويل ليىلدويل ليىلدويل ليىل38351117383511173835111738351117

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/05/2000جمجمجمجمدي ليىلدي ليىلدي ليىلدي ليىل38351379383513793835137938351379

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة21/10/1995مدرايس Mٔمميةمدرايس Mٔمميةمدرايس Mٔمميةمدرايس Mٔممية38351149383511493835114938351149

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/04/1996مراtب رqاءمراtب رqاءمراtب رqاءمراtب رqاء38351168383511683835116838351168

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/03/1997مربوح حسCناءمربوح حسCناءمربوح حسCناءمربوح حسCناء38351216383512163835121638351216

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/12/1995مرqان نورا�#نمرqان نورا�#نمرqان نورا�#نمرqان نورا�#ن38361116383611163836111638361116

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/05/2000مرجSاين امالمرجSاين امالمرجSاين امالمرجSاين امال38351381383513813835138138351381

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/01/1993مرزاق سعدمرزاق سعدمرزاق سعدمرزاق سعد38351004383510043835100438351004

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/03/1997مريض حSانمريض حSانمريض حSانمريض حSان38361164383611643836116438361164

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/08/1995مريض سعيدمريض سعيدمريض سعيدمريض سعيد38351137383511373835113738351137

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/02/2000مزيك عبد امحليدمزيك عبد امحليدمزيك عبد امحليدمزيك عبد امحليد38351374383513743835137438351374

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/10/1998مساك Mٔسامءمساك Mٔسامءمساك Mٔسامءمساك Mٔسامء38351304383513043835130438351304

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/08/1999مسCت رش زي�بمسCت رش زي�بمسCت رش زي�بمسCت رش زي�ب38361272383612723836127238361272
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/09/1998مسCتعد MٔسامءمسCتعد MٔسامءمسCتعد MٔسامءمسCتعد Mٔسامء38351296383512963835129638351296

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/10/1994مسعود اUراهميمسعود اUراهميمسعود اUراهميمسعود اUراهمي38351091383510913835109138351091

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/01/1997مسغون ٕاميانمسغون ٕاميانمسغون ٕاميانمسغون ٕاميان38361155383611553836115538361155

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/12/1994مسيك زهريةمسيك زهريةمسيك زهريةمسيك زهرية38361082383610823836108238361082

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/10/1998مشهور اIسمشهور اIسمشهور اIسمشهور اIس38351300383513003835130038351300

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة20/06/1996مصار Mٔمحدمصار Mٔمحدمصار Mٔمحدمصار Mٔمحد38351180383511803835118038351180

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة15/08/1999مصباح سف_انمصباح سف_انمصباح سف_انمصباح سف_ان38361273383612733836127338361273

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/10/1993مطر ف�ي�ةمطر ف�ي�ةمطر ف�ي�ةمطر ف�ي�ة38351041383510413835104138351041

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/07/1999معرويف حسنمعرويف حسنمعرويف حسنمعرويف حسن38361268383612683836126838361268

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/12/1996معزوف جناةمعزوف جناةمعزوف جناةمعزوف جناة38351200383512003835120038351200

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/12/1999مغازي رqاءمغازي رqاءمغازي رqاءمغازي رqاء38361293383612933836129338361293

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/11/2000مغين صفاءمغين صفاءمغين صفاءمغين صفاء38361320383613203836132038361320

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة27/02/1999مف�اح �دجيةمف�اح �دجيةمف�اح �دجيةمف�اح �دجية38351319383513193835131938351319

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1995مفضل امحدمفضل امحدمفضل امحدمفضل امحد38351104383511043835110438351104

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/09/1997ماكوي محزةماكوي محزةماكوي محزةماكوي محزة38351243383512433835124338351243

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/01/1997مكرمي حSانمكرمي حSانمكرمي حSانمكرمي حSان38351206383512063835120638351206

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/11/2001مكSايس سلمىمكSايس سلمىمكSايس سلمىمكSايس سلمى38351434383514343835143438351434

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة09/11/1999ملوك عبد الصمدملوك عبد الصمدملوك عبد الصمدملوك عبد الصمد38351359383513593835135938351359

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/09/1997ملوك �رسىملوك �رسىملوك �رسىملوك �رسى38361183383611833836118338361183

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/03/1998ممممممممدوح وسCميدوح وسCميدوح وسCميدوح وسCمي38361209383612093836120938361209

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/09/1993مSتفع MٔسامءمSتفع MٔسامءمSتفع MٔسامءمSتفع Mٔسامء38351035383510353835103538351035

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/02/1995مSضوري عبد هللامSضوري عبد هللامSضوري عبد هللامSضوري عبد هللا38351113383511133835111338351113

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/05/1999مSيانة رضوانمSيانة رضوانمSيانة رضوانمSيانة رضوان38351325383513253835132538351325

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/12/1997مSري مروانمSري مروانمSري مروانمSري مروان38361193383611933836119338361193

38351387383513873835138738351387àداوي مجيµàداوي مجيµàداوي مجيµàداوي مجيµ14/07/2000يدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارش

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/02/1996موح ايوبموح ايوبموح ايوبموح ايوب38351164383511643835116438351164

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/11/1998موساوي ٕاميانموساوي ٕاميانموساوي ٕاميانموساوي ٕاميان38361237383612373836123738361237

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/05/1994مولودي سلمىمولودي سلمىمولودي سلمىمولودي سلمى38351069383510693835106938351069

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/12/1996مومين �دجيةمومين �دجيةمومين �دجيةمومين �دجية38361151383611513836115138361151

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة16/07/1998موهيل فاطمةموهيل فاطمةموهيل فاطمةموهيل فاطمة38351288383512883835128838351288

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةMٔ °I17/10/1999مميةMٔ °IمميةMٔ °IمميةMٔ °Iممية38361281383612813836128138361281

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةI28/10/1997در *IZدر *IZدر *IZدر *Zىسىسىسىس38351248383512483835124838351248

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةI01/06/1994سك غفرانIسك غفرانIسك غفرانIسك غفران38351073383510733835107338351073

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةI20/07/1999هض حمسنIهض حمسنIهض حمسنIهض حمسن38361265383612653836126538361265

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة22/04/1996نبا�دا ايوبنبا�دا ايوبنبا�دا ايوبنبا�دا ايوب38351169383511693835116938351169

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/12/1996جنمي بورشىجنمي بورشىجنمي بورشىجنمي بورشى38361150383611503836115038361150

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة24/11/2000حنحنحنحنال زي�بال زي�بال زي�بال زي�ب38351405383514053835140538351405

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/10/1998نظيف �دجيةنظيف �دجيةنظيف �دجيةنظيف �دجية38351302383513023835130238351302

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1996نعمية الصانعمية الصانعمية الصانعمية الصاحلحلحلحل38351158383511583835115838351158

38361318383613183836131838361318àنف_د هنيàنف_د هنيàنف_د هنيàيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/11/2000نف_د هنيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشC016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارش

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة14/01/1998نفZيس باللنفZيس باللنفZيس باللنفZيس بالل38361199383611993836119938361199

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/02/1996نفZيس نفZيس نفZيس نفZيس ����اداداداد38361122383611223836112238361122

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/03/1996نقاش احلسننقاش احلسننقاش احلسننقاش احلسن38351166383511663835116638351166

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/06/2001نقاش ملكةنقاش ملكةنقاش ملكةنقاش ملكة38351423383514233835142338351423

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/07/1993نقري مسريةنقري مسريةنقري مسريةنقري مسرية38361021383610213836102138361021

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/12/1996هنراوي معرهنراوي معرهنراوي معرهنراوي معر38351198383511983835119838351198

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/09/1995نواس حوريةنواس حوريةنواس حوريةنواس حورية38361106383611063836110638361106

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/07/2001نور الهدي ٕامياننور الهدي ٕامياننور الهدي ٕامياننور الهدي ٕاميان38351427383514273835142738351427

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/01/1995نوزري هشامنوزري هشامنوزري هشامنوزري هشام38351105383511053835110538351105
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة19/08/1998نزياري دنيانزياري دنيانزياري دنيانزياري دنيا38361227383612273836122738361227

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/08/1999هاهاهاهامشمشمشمش �لمية �لمية �لمية �لمية38361269383612693836126938361269

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة02/09/1998هالل Mٔمنيهالل Mٔمنيهالل Mٔمنيهالل Mٔمني38361229383612293836122938361229

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/08/2000هالل زي�بهالل زي�بهالل زي�بهالل زي�ب38351390383513903835139038351390

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة05/09/2001هوري �لميةهوري �لميةهوري �لميةهوري �لمية38351430383514303835143038351430

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة03/10/1994واراكن فامضةواراكن فامضةواراكن فامضةواراكن فامضة38351090383510903835109038351090

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة08/07/1999واصيفي حفصةواصيفي حفصةواصيفي حفصةواصيفي حفصة38351335383513353835133538351335

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة30/12/1996وايف كاملوايف كاملوايف كاملوايف كامل38351202383512023835120238351202

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/10/2000والر�س مرميوالر�س مرميوالر�س مرميوالر�س مرمي38351398383513983835139838351398

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة29/04/1997والشمش صفاءوالشمش صفاءوالشمش صفاءوالشمش صفاء38351224383512243835122438351224

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة10/07/1998والطالب عبد احلقوالطالب عبد احلقوالطالب عبد احلقوالطالب عبد احلق38351287383512873835128738351287

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة13/11/2000وح_د اسامءوح_د اسامءوح_د اسامءوح_د اسامء38351402383514023835140238351402

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/01/1996ورشان امحدورشان امحدورشان امحدورشان امحد38351160383511603835116038351160

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة17/05/1994وكنوا رضوانوكنوا رضوانوكنوا رضوانوكنوا رضوان38361049383610493836104938361049

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/10/1995و� روزة �دجيةو� روزة �دجيةو� روزة �دجيةو� روزة �دجية38361110383611103836111038361110

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة23/06/1995و�زي حمجوبةو�زي حمجوبةو�زي حمجوبةو�زي حمجوبة38351130383511303835113038351130

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة07/06/1995ونري هندونري هندونري هندونري هند38351126383511263835112638351126

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة18/08/1995ونيك مصطفىونيك مصطفىونيك مصطفىونيك مصطفى38351136383511363835113638351136

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة28/08/1998وهيب وهيب وهيب وهيب لكثلكثلكثلكثوموموموم38351291383512913835129138351291

يييي38361080383610803836108038361080 004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�16/12/1994سني ا�سني ا�سني ا�سني ا(هب�(هب�(هب�(هب�

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�18/08/1993سني حلسن�سني حلسن�سني حلسن�سني حلسن38351032383510323835103238351032

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة�30/06/1998سالين Mٔسامة�سالين Mٔسامة�سالين Mٔسامة�سالين Mٔسامة38351286383512863835128638351286

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة26/09/1994يضايضايضايضاضضضض سعد سعد سعد سعد38361063383610633836106338361063

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشٔهيلية عبد الرحامن بلقريشموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة01/06/1999ميو عبدالوا�دميو عبدالوا�دميو عبدالوا�دميو عبدالوا�د38351327383513273835132738351327

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سٔهيلية موالي ٕادر�سموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ةالرتبية �سالم_ة12/01/2000يوسفي امميةيوسفي امميةيوسفي امميةيوسفي اممية38361295383612953836129538361295
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018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/01/2002احبزيي جنوىاحبزيي جنوىاحبزيي جنوىاحبزيي جنوى42431352424313524243135242431352

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/10/2001اUراغ اUراهمياUراغ اUراهمياUراغ اUراهمياUراغ اUراهمي42431341424313414243134142431341

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/11/1996ابطميي شC·ءابطميي شC·ءابطميي شC·ءابطميي شC·ء42441103424411034244110342441103

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/10/1995ابعاش عبدالرحامنابعاش عبدالرحامنابعاش عبدالرحامنابعاش عبدالرحامن42441071424410714244107142441071

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةUMٔ29/12/1995كور عبدالرحميUMٔكور عبدالرحميUMٔكور عبدالرحميUMٔكور عبدالرحمي42441075424410754244107542441075

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/07/1999ابلني معادابلني معادابلني معادابلني معاد42431244424312444243124442431244

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/05/1999اUن املري محزةاUن املري محزةاUن املري محزةاUن املري محزة42441219424412194244121942441219

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/10/2000اUن �Ûون فاطمة الزهراءاUن �Ûون فاطمة الزهراءاUن �Ûون فاطمة الزهراءاUن �Ûون فاطمة الزهراء42431304424313044243130442431304

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/08/2000اUن رشيق اUراهمياUن رشيق اUراهمياUن رشيق اUراهمياUن رشيق اUراهمي42441285424412854244128542441285

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ01/12/1997بو مSخر يو�سMٔبو مSخر يو�سMٔبو مSخر يو�سMٔبو مSخر يو�س42451141424511414245114142451141

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/05/1998ابوالفرج امنيابوالفرج امنيابوالفرج امنيابوالفرج امني42441178424411784244117842441178

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/12/1999ابوالوايف سلمىابوالوايف سلمىابوالوايف سلمىابوالوايف سلمى42441252424412524244125242441252

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ02/12/1997بوMٔبوMٔبوMٔبومتمتمتمتام �سنيام �سنيام �سنيام �سني42431148424311484243114842431148

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/03/1997ابوسري مرميابوسري مرميابوسري مرميابوسري مرمي42431114424311144243111442431114

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/05/1993ابوضيك انورابوضيك انورابوضيك انورابوضيك انور42431006424310064243100642431006

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ10/11/1998بوفاطمة �مسنيMٔبوفاطمة �مسنيMٔبوفاطمة �مسنيMٔبوفاطمة �مسني42451189424511894245118942451189

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/01/1999ابوحلوس جاملابوحلوس جاملابوحلوس جاملابوحلوس جامل42431218424312184243121842431218

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ06/08/1999بوI° هشامMٔبوI° هشامMٔبوI° هشامMٔبوI° هشام42441231424412314244123142441231

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةøMٔ14/01/2001راك لبىنøMٔراك لبىنøMٔراك لبىنøMٔراك لبىن42441301424413014244130142441301

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/10/1996اqداد ر^باqداد ر^باqداد ر^باqداد ر^ب42431095424310954243109542431095

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/06/1999اجعاوين ز�داجعاوين ز�داجعاوين ز�داجعاوين ز�د42451221424512214245122142451221

39/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/09/2000اجعامم هدىاجعامم هدىاجعامم هدىاجعامم هدى42451283424512834245128342451283

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/04/1999احربني عبد امحليداحربني عبد امحليداحربني عبد امحليداحربني عبد امحليد42431232424312324243123242431232

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1996احسان رشCيداحسان رشCيداحسان رشCيداحسان رشCيد42431074424310744243107442431074

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/10/1998احاممو tرمياحاممو tرمياحاممو tرمياحاممو tرمي42441199424411994244119942441199

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/09/1993اخراز Mٔيوباخراز Mٔيوباخراز Mٔيوباخراز Mٔيوب42441020424410204244102042441020

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/10/1997اخطرية مرمياخطرية مرمياخطرية مرمياخطرية مرمي42441146424411464244114642441146

مخمخمخمخري محمدري محمدري محمدري محمد42431057424310574243105742431057 003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/07/1995اااا

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/06/1999اد عبد الكرمي ز�داد عبد الكرمي ز�داد عبد الكرمي ز�داد عبد الكرمي ز�د42451222424512224245122242451222

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/04/2000ادبZش عبدالرزاقادبZش عبدالرزاقادبZش عبدالرزاقادبZش عبدالرزاق42451266424512664245126642451266

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/10/1996ٕادر�يس Mٔزيم فاروقٕادر�يس Mٔزيم فاروقٕادر�يس Mٔزيم فاروقٕادر�يس Mٔزيم فاروق42441100424411004244110042441100

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/10/1999ادريوش سعدادريوش سعدادريوش سعدادريوش سعد42441248424412484244124842441248

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/04/1999ٕاد*يل Mٔمميةٕاد*يل Mٔمميةٕاد*يل Mٔمميةٕاد*يل Mٔممية42431231424312314243123142431231

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/03/1998ادÁاي مSصفادÁاي مSصفادÁاي مSصفادÁاي مSصف42451158424511584245115842451158

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/04/1997ادويب �ا�ادويب �ا�ادويب �ا�ادويب �ا�42431122424311224243112242431122

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/11/1998ارqايل �ا�ارqايل �ا�ارqايل �ا�ارqايل �ا�42441201424412014244120142441201

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/02/1996ازيك عبد الرحميازيك عبد الرحميازيك عبد الرحميازيك عبد الرحمي42451074424510744245107442451074

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ16/07/1997زهار معرMٔزهار معرMٔزهار معرMٔزهار معر42441134424411344244113442441134

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ20/11/2001زهر MٔمينMٔزهر MٔمينMٔزهر MٔمينMٔزهر Mٔمين42441330424413304244133042441330

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/09/1995اسدي جواداسدي جواداسدي جواداسدي جواد42451055424510554245105542451055

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ26/10/1995ساك ليىلMٔساك ليىلMٔساك ليىلMٔساك ليىل42431066424310664243106642431066

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/01/1996اسامعييل *لوي املهدياسامعييل *لوي املهدياسامعييل *لوي املهدياسامعييل *لوي املهدي42451067424510674245106742451067

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/01/2002اسوس ع£ناسوس ع£ناسوس ع£ناسوس ع£ن42431353424313534243135342431353

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ13/03/1993رشواو ليىلMٔرشواو ليىلMٔرشواو ليىلMٔرشواو ليىل42431003424310034243100342431003

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/06/1998ارشيفي اميانارشيفي اميانارشيفي اميانارشيفي اميان42451173424511734245117342451173

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/07/1995اشطاييب اtراماشطاييب اtراماشطاييب اtراماشطاييب اtرام42431054424310544243105442431054

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/02/1997اشVZان *ZاشVZان *ZاشVZان *ZاشVZان *Zىسىسىسىس42431109424311094243110942431109

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/12/1998اصبان امنياصبان امنياصبان امنياصبان امني42441204424412044244120442441204

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/07/1997اطويف *ايلاطويف *ايلاطويف *ايلاطويف *ايل42451119424511194245111942451119

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/08/2000ٕاعبليون سف_انٕاعبليون سف_انٕاعبليون سف_انٕاعبليون سف_ان42431300424313004243130042431300

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/11/2001ا*دل محزةا*دل محزةا*دل محزةا*دل محزة42451334424513344245133442451334

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/02/1998اعسCيà الشC·ءاعسCيà الشC·ءاعسCيà الشC·ءاعسCيà الشC·ء42451155424511554245115542451155

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/08/1998اعطية حياعطية حياعطية حياعطية حيىيىيىيىي42451177424511774245117742451177

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/08/1999افردي مSالافردي مSالافردي مSالافردي مSال42451231424512314245123142451231

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/07/1998افضل ا�سافضل ا�سافضل ا�سافضل ا�س42441190424411904244119042441190

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/08/2001اقزيرب رانيةاقزيرب رانيةاقزيرب رانيةاقزيرب رانية42451327424513274245132742451327

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ07/11/2001اكر صالح ا�#نMٔاكر صالح ا�#نMٔاكر صالح ا�#نMٔاكر صالح ا�#ن42441328424413284244132842441328

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةtMٔ09/09/1993راكو MٔيوبtMٔراكو MٔيوبtMٔراكو MٔيوبtMٔراكو Mٔيوب42441021424410214244102142441021

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةø�01/08/2001رايس �در�يس محمد�øرايس �در�يس محمد�øرايس �در�يس محمد�øرايس �در�يس محمد42451324424513244245132442451324

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/05/1994إالدر�يس املشZيش ٕاسامعيلإالدر�يس املشZيش ٕاسامعيلإالدر�يس املشZيش ٕاسامعيلإالدر�يس املشZيش ٕاسامعيل42431024424310244243102442431024

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�03/08/1998در�يس املهدي�در�يس املهدي�در�يس املهدي�در�يس املهدي42431185424311854243118542431185

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�15/10/1999در�يس سف_ان�در�يس سف_ان�در�يس سف_ان�در�يس سف_ان42451238424512384245123842451238

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/08/1998أ�صفر �در�يس يوسفأ�صفر �در�يس يوسفأ�صفر �در�يس يوسفأ�صفر �در�يس يوسف42431188424311884243118842431188

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/09/1996ا�ٔ��ل هاجرا�ٔ��ل هاجرا�ٔ��ل هاجرا�ٔ��ل هاجر42451091424510914245109142451091

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/08/1995أ�مني زهريةأ�مني زهريةأ�مني زهريةأ�مني زهرية42441067424410674244106742441067

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�10/06/2000مني *ادل�مني *ادل�مني *ادل�مني *ادل42431285424312854243128542431285

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/06/1994أ�مني µديأ�مني µديأ�مني µديأ�مني µدي42451030424510304245103042451030

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�04/06/2000ويس مرمي�ويس مرمي�ويس مرمي�ويس مرمي42431284424312844243128442431284

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/02/1998الباعوالباعوالباعوالباعوضضضض عصام عصام عصام عصام42451153424511534245115342451153

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/01/2001البحراوي العريبالبحراوي العريبالبحراوي العريبالبحراوي العريب42431313424313134243131342431313
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/06/1998البحري املهديالبحري املهديالبحري املهديالبحري املهدي42451171424511714245117142451171

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/07/1999الربكة الطاهرالربكة الطاهرالربكة الطاهرالربكة الطاهر42431242424312424243124242431242

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/02/2002الربيدي زي�بالربيدي زي�بالربيدي زي�بالربيدي زي�ب42441338424413384244133842441338

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/09/1996ال شاري نوفلال شاري نوفلال شاري نوفلال شاري نوفل42431091424310914243109142431091

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/08/2000البرصي µديةالبرصي µديةالبرصي µديةالبرصي µدية42431296424312964243129642431296

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/05/1998البصري محمدالبصري محمدالبصري محمدالبصري محمد42451168424511684245116842451168

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/10/1995البغدادي البغدادي البغدادي البغدادي ����اداداداد42431064424310644243106442431064

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/12/1998البلغييت ع£نالبلغييت ع£نالبلغييت ع£نالبلغييت ع£ن42451197424511974245119742451197

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/12/1998البليين وفاقالبليين وفاقالبليين وفاقالبليين وفاق42441202424412024244120242441202

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/05/1998البوش يت انوارالبوش يت انوارالبوش يت انوارالبوش يت انوار42441177424411774244117742441177

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/12/1998البزي معادالبزي معادالبزي معادالبزي معاد42431213424312134243121342431213

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/08/2000البيض *دIنالبيض *دIنالبيض *دIنالبيض *دIن42431299424312994243129942431299

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/11/1995التاشف_ين اسامةالتاشف_ين اسامةالتاشف_ين اسامةالتاشف_ين اسامة42431067424310674243106742431067

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/07/1994التايق Mٔيوبالتايق Mٔيوبالتايق Mٔيوبالتايق Mٔيوب42441045424410454244104542441045

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/12/1992التائب عبدالهاديالتائب عبدالهاديالتائب عبدالهاديالتائب عبدالهادي42451001424510014245100142451001

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/07/1993التباع عبدالرزاقالتباع عبدالرزاقالتباع عبدالرزاقالتباع عبدالرزاق42441016424410164244101642441016

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/1999الترباين محمد امنيالترباين محمد امنيالترباين محمد امنيالترباين محمد امني42441220424412204244122042441220

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/12/1998الت´اين سهامالت´اين سهامالت´اين سهامالت´اين سهام42441205424412054244120542441205

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/04/1994اااا(هت(هت(هت(هتويل Mٔسامةويل Mٔسامةويل Mٔسامةويل Mٔسامة42441037424410374244103742441037

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/11/1994اجلزويل بورشىاجلزويل بورشىاجلزويل بورشىاجلزويل بورشى42431033424310334243103342431033

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/12/1994اجلزويل جواداجلزويل جواداجلزويل جواداجلزويل جواد42441052424410524244105242441052

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/03/2000اجلالب �ليلاجلالب �ليلاجلالب �ليلاجلالب �ليل42451259424512594245125942451259

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/04/2001اجلهاد امياناجلهاد امياناجلهاد امياناجلهاد اميان42451305424513054245130542451305

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/02/1999اجلوهاري سك_نةاجلوهاري سك_نةاجلوهاري سك_نةاجلوهاري سك_نة42451205424512054245120542451205

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/07/1999اجليد �رسىاجليد �رسىاجليد �رسىاجليد �رسى42451227424512274245122742451227

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/02/1998احلاqيل عبدالكرمياحلاqيل عبدالكرمياحلاqيل عبدالكرمياحلاqيل عبدالكرمي42431161424311614243116142431161

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/05/1996احلا° عبدالكVرياحلا° عبدالكVرياحلا° عبدالكVرياحلا° عبدالكVري42441085424410854244108542441085

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/1998احلاح Mٔسامةاحلاح Mٔسامةاحلاح Mٔسامةاحلاح Mٔسامة42441176424411764244117642441176

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/06/1997احلارث �سنياحلارث �سنياحلارث �سنياحلارث �سني42441126424411264244112642441126

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/07/1997احلافظون مرمياحلافظون مرمياحلافظون مرمياحلافظون مرمي42441137424411374244113742441137

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/02/2001احلايك احساناحلايك احساناحلايك احساناحلايك احسان42451299424512994245129942451299

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/09/2001احلا#يك ايوباحلا#يك ايوباحلا#يك ايوباحلا#يك ايوب42451329424513294245132942451329

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/11/1996احلراحلراحلراحلريثيثيثيث هشام هشام هشام هشام42451092424510924245109242451092

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/01/1995احلر#ري محمداحلر#ري محمداحلر#ري محمداحلر#ري محمد42441056424410564244105642441056

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/01/1998احلسCناوي محزةاحلسCناوي محزةاحلسCناوي محزةاحلسCناوي محزة42431156424311564243115642431156

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/11/1998احلسوين *الءاحلسوين *الءاحلسوين *الءاحلسوين *الء42451194424511944245119442451194

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/02/1993احلكاموي معاداحلكاموي معاداحلكاموي معاداحلكاموي معاد42451004424510044245100442451004

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/07/1997امحلدوين wسمةامحلدوين wسمةامحلدوين wسمةامحلدوين wسمة42441135424411354244113542441135

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/10/1995امحلريطي Mٔيوبامحلريطي Mٔيوبامحلريطي Mٔيوبامحلريطي Mٔيوب42451063424510634245106342451063

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/12/1992امحلزاوي عبدالرزاقامحلزاوي عبدالرزاقامحلزاوي عبدالرزاقامحلزاوي عبدالرزاق42441001424410014244100142441001

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/12/1999امحلويم الردادامحلويم الردادامحلويم الردادامحلويم الرداد42441254424412544244125442441254

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/10/1997امحليد ا�سامحليد ا�سامحليد ا�سامحليد ا�س42431142424311424243114242431142

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/11/2001امحليدي زي�بامحليدي زي�بامحليدي زي�بامحليدي زي�ب42451332424513324245133242451332

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/06/1995احلنايف Mٓدماحلنايف Mٓدماحلنايف Mٓدماحلنايف Mٓدم42451048424510484245104842451048

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/01/1997احلنوين يوسفاحلنوين يوسفاحلنوين يوسفاحلنوين يوسف42431101424311014243110142431101

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1993احلوزي امنياحلوزي امنياحلوزي امنياحلوزي امني42441003424410034244100342441003

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/01/1996احليال سف_اناحليال سف_اناحليال سف_اناحليال سف_ان42441079424410794244107942441079

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ19/10/1997حليان *يلMٔحليان *يلMٔحليان *يلMٔحليان *يل42451136424511364245113642451136

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/09/1999احلياين رمياحلياين رمياحلياين رمياحلياين رمي42441240424412404244124042441240
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/10/2001اخلا�ي سلمىاخلا�ي سلمىاخلا�ي سلمىاخلا�ي سلمى42431342424313424243134242431342

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/10/2000اخلاميس ام_نةاخلاميس ام_نةاخلاميس ام_نةاخلاميس ام_نة42431303424313034243130342431303

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/11/1994اخلباز �دجيةاخلباز �دجيةاخلباز �دجيةاخلباز �دجية42451035424510354245103542451035

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/06/2000اخلشني فاطمة الزهراءاخلشني فاطمة الزهراءاخلشني فاطمة الزهراءاخلشني فاطمة الزهراء42451271424512714245127142451271

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/02/2001امخليس مSريامخليس مSريامخليس مSريامخليس مSري42441305424413054244130542441305

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/11/1997امخليدي عبد الغينامخليدي عبد الغينامخليدي عبد الغينامخليدي عبد الغين42451139424511394245113942451139

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/01/1995ا�اهZس يوسفا�اهZس يوسفا�اهZس يوسفا�اهZس يوسف42431040424310404243104042431040

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/06/1998ا�يب سعيدا�يب سعيدا�يب سعيدا�يب سعيد42431181424311814243118142431181

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/03/1997ا�بياين ليىلا�بياين ليىلا�بياين ليىلا�بياين ليىل42431115424311154243111542431115

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/05/2000ا�خ_à ٕابÅساما�خ_à ٕابÅساما�خ_à ٕابÅساما�خ_à ٕابÅسام42441267424412674244126742441267

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/08/2000ا�رس �Mٔسا�رس �Mٔسا�رس �Mٔسا�رس �Mٔس42431294424312944243129442431294

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/04/1998ا�رنوين رشCيدا�رنوين رشCيدا�رنوين رشCيدا�رنوين رشCيد42441172424411724244117242441172

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/03/1997ا�قون مصعبا�قون مصعبا�قون مصعبا�قون مصعب42451104424511044245110442451104

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/08/1996ا�الل ايوبا�الل ايوبا�الل ايوبا�الل ايوب42451088424510884245108842451088

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/02/2001ا�الل �سنيا�الل �سنيا�الل �سنيا�الل �سني42451297424512974245129742451297

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/06/1998ا�هيب امسهانا�هيب امسهانا�هيب امسهانا�هيب امسهان42431179424311794243117942431179

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/02/1994ا�هيب سعيدا�هيب سعيدا�هيب سعيدا�هيب سعيد42431023424310234243102342431023

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/10/1998ااااGGGGهيب Mٔمحدهيب Mٔمحدهيب Mٔمحدهيب Mٔمحد42451187424511874245118742451187

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/04/1999ااااGGGGهيب شC·ءهيب شC·ءهيب شC·ءهيب شC·ء42431237424312374243123742431237

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/05/1993الرا° سهامالرا° سهامالرا° سهامالرا° سهام42431007424310074243100742431007

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/12/2001الراغ �Mٔسالراغ �Mٔسالراغ �Mٔسالراغ �Mٔس42431346424313464243134642431346

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/08/1993الراغ محزةالراغ محزةالراغ محزةالراغ محزة42441018424410184244101842441018

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/03/1996الرايم محزةالرايم محزةالرايم محزةالرايم محزة42431079424310794243107942431079

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/08/1999الرايم وائلالرايم وائلالرايم وائلالرايم وائل42441233424412334244123342441233

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/07/1997الرايم يو�سالرايم يو�سالرايم يو�سالرايم يو�س42451117424511174245111742451117

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/01/1996الرحامين �دجيةالرحامين �دجيةالرحامين �دجيةالرحامين �دجية42431075424310754243107542431075

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/02/1999الرمحوين السعديةالرمحوين السعديةالرمحوين السعديةالرمحوين السعدية42451208424512084245120842451208

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/07/1999الرحوي سك_نةالرحوي سك_نةالرحوي سك_نةالرحوي سك_نة42451229424512294245122942451229

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/02/2000الرشCيد ليىلالرشCيد ليىلالرشCيد ليىلالرشCيد ليىل42431275424312754243127542431275

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/04/1999الرشCيدي اUراهميالرشCيدي اUراهميالرشCيدي اUراهميالرشCيدي اUراهمي42431233424312334243123342431233

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/01/1997الرشCيدي اسامعيلالرشCيدي اسامعيلالرشCيدي اسامعيلالرشCيدي اسامعيل42431104424311044243110442431104

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/10/1997الرماين ليىلالرماين ليىلالرماين ليىلالرماين ليىل42451134424511344245113442451134

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/09/1998الروام محمد رضاالروام محمد رضاالروام محمد رضاالروام محمد رضا42431196424311964243119642431196

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/12/2001الروزي Mٔسامةالروزي Mٔسامةالروزي Mٔسامةالروزي Mٔسامة42441333424413334244133342441333

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/11/1997الرويك صالح ا�#نالرويك صالح ا�#نالرويك صالح ا�#نالرويك صالح ا�#ن42451140424511404245114042451140

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/03/1997الرو�ن هاجرالرو�ن هاجرالرو�ن هاجرالرو�ن هاجر42441119424411194244111942441119

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/09/1999الريفي فريدالريفي فريدالريفي فريدالريفي فريد42441244424412444244124442441244

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/12/1999الزاوي فالزاوي فالزاوي فالزاوي فؤؤؤؤاداداداد42431265424312654243126542431265

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/12/2000الزرادي مروانالزرادي مروانالزرادي مروانالزرادي مروان42451295424512954245129542451295

ىىىى42451330424513304245133042451330 017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/09/2001الزرق الطاليب هنالزرق الطاليب هنالزرق الطاليب هنالزرق الطاليب هن����

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/11/1997الزروايل معرالزروايل معرالزروايل معرالزروايل معر42451138424511384245113842451138

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/04/2000الزعري Mٔمالالزعري Mٔمالالزعري Mٔمالالزعري Mٔمال42441263424412634244126342441263

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/04/2001الزمزايم وصالالزمزايم وصالالزمزايم وصالالزمزايم وصال42451307424513074245130742451307

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/01/2001الزهاري بدر ا�#نالزهاري بدر ا�#نالزهاري بدر ا�#نالزهاري بدر ا�#ن42451296424512964245129642451296

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/02/1998الزهراين دنياالزهراين دنياالزهراين دنياالزهراين دنيا42431162424311624243116242431162

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/01/1998الزهواين رضاالزهواين رضاالزهواين رضاالزهواين رضا42451151424511514245115142451151

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/07/2000الزواد Mٔمينالزواد Mٔمينالزواد Mٔمينالزواد Mٔمين42431288424312884243128842431288

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1997الزوبري �دجيةالزوبري �دجيةالزوبري �دجيةالزوبري �دجية42451094424510944245109442451094

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/2000السابوجني يوسفالسابوجني يوسفالسابوجني يوسفالسابوجني يوسف42451269424512694245126942451269
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/03/1997الساI ÂهدالساI ÂهدالساI ÂهدالساI Âهد42431118424311184243111842431118

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/11/1996الساالساالساالساحيحيحيحي معاد معاد معاد معاد42441104424411044244110442441104

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/06/1999السا�يس محزةالسا�يس محزةالسا�يس محزةالسا�يس محزة42431241424312414243124142431241

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/10/2001السCباعي �در�يس �االسCباعي �در�يس �االسCباعي �در�يس �االسCباعي �در�يس �امتمتمتمت42441326424413264244132642441326

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/03/2000السCباعي �دجيةالسCباعي �دجيةالسCباعي �دجيةالسCباعي �دجية42451257424512574245125742451257

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/09/2000الس يت غيالس يت غيالس يت غيالس يت غيثثثثةةةة42451284424512844245128442451284

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/12/1995الس يت مروانالس يت مروانالس يت مروانالس يت مروان42431070424310704243107042431070

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/02/2000السCبطي هاجرالسCبطي هاجرالسCبطي هاجرالسCبطي هاجر42451250424512504245125042451250

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/05/2000الرساف Mٔيوبالرساف Mٔيوبالرساف Mٔيوبالرساف Mٔيوب42441270424412704244127042441270

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/10/1997الرسبويت يوسفالرسبويت يوسفالرسبويت يوسفالرسبويت يوسف42451133424511334245113342451133

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/07/1997السعداوي وئامالسعداوي وئامالسعداوي وئامالسعداوي وئام42441133424411334244113342441133

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/01/1993السعودي سCناءالسعودي سCناءالسعودي سCناءالسعودي سCناء42441004424410044244100442441004

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/06/1997السماليل مروانالسماليل مروانالسماليل مروانالسماليل مروان42441127424411274244112742441127

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/07/1999السماليل ن _لالسماليل ن _لالسماليل ن _لالسماليل ن _ل42451226424512264245122642451226

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/01/1999السهدي عبدالعايلالسهدي عبدالعايلالسهدي عبدالعايلالسهدي عبدالعايل42431217424312174243121742431217

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/02/1996السهدي عبدالكرميالسهدي عبدالكرميالسهدي عبدالكرميالسهدي عبدالكرمي42431078424310784243107842431078

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/03/1999السهييل مروانالسهييل مروانالسهييل مروانالسهييل مروان42441214424412144244121442441214

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/10/1997السو�يس هشامالسو�يس هشامالسو�يس هشامالسو�يس هشام42441144424411444244114442441144

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/11/1993الشامخ املهديالشامخ املهديالشامخ املهديالشامخ املهدي42441025424410254244102542441025

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/01/2000الشامخ �دجيةالشامخ �دجيةالشامخ �دجيةالشامخ �دجية42431271424312714243127142431271

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/09/1997الشايم حمسنالشايم حمسنالشايم حمسنالشايم حمسن42451132424511324245113242451132

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/03/1996الشائب معاذالشائب معاذالشائب معاذالشائب معاذ42441083424410834244108342441083

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/05/1998الرشقاوي عز#زالرشقاوي عز#زالرشقاوي عز#زالرشقاوي عز#ز42451166424511664245116642451166

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/05/1996الرشقاوي محمد Mٔمنيالرشقاوي محمد Mٔمنيالرشقاوي محمد Mٔمنيالرشقاوي محمد Mٔمني42431084424310844243108442431084

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/01/1997الشقري البلغيالشقري البلغيالشقري البلغيالشقري البلغييثيثيثيث ايوب ايوب ايوب ايوب42441107424411074244110742441107

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/08/2001الشمشايم جهرالشمشايم جهرالشمشايم جهرالشمشايم جهر42431335424313354243133542431335

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/01/2001الصاحب فاطمة الزهراءالصاحب فاطمة الزهراءالصاحب فاطمة الزهراءالصاحب فاطمة الزهراء42441300424413004244130042441300

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/05/1998الصادق �سنيالصادق �سنيالصادق �سنيالصادق �سني42431178424311784243117842431178

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/11/1998الصادقني محزةالصادقني محزةالصادقني محزةالصادقني محزة42431203424312034243120342431203

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/03/2000الصاديقي سلمىالصاديقي سلمىالصاديقي سلمىالصاديقي سلمى42451253424512534245125342451253

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1998الصايف املهديالصايف املهديالصايف املهديالصايف املهدي42431153424311534243115342431153

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/01/1999الصربي مسريةالصربي مسريةالصربي مسريةالصربي مسرية42451202424512024245120242451202

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/08/1995الصديقي ٕالياسالصديقي ٕالياسالصديقي ٕالياسالصديقي ٕالياس42451054424510544245105442451054

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/06/1997الصديقي يو�سالصديقي يو�سالصديقي يو�سالصديقي يو�س42441124424411244244112442441124

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/11/1993الصغري Mٔسامةالصغري Mٔسامةالصغري Mٔسامةالصغري Mٔسامة42441027424410274244102742441027

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/09/1994الصويف �االصويف �االصويف �االصويف �امتمتمتمت42431030424310304243103042431030

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/03/2002الصياالصياالصياالصياضضضض حسام حسام حسام حسام42441339424413394244133942441339

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/12/1997الصيفي هاجرالصيفي هاجرالصيفي هاجرالصيفي هاجر42451144424511444245114442451144

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/04/1995الضاوي الزهرةالضاوي الزهرةالضاوي الزهرةالضاوي الزهرة42431044424310444243104442431044

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/08/2001الطالع زي�بالطالع زي�بالطالع زي�بالطالع زي�ب42441320424413204244132042441320

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/08/1998الطائع �ليلالطائع �ليلالطائع �ليلالطائع �ليل42431190424311904243119042431190

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/12/1997الطاالطاالطاالطايئيئيئيئ معر معر معر معر42441152424411524244115242441152

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/01/1995الطرفاوي حفصةالطرفاوي حفصةالطرفاوي حفصةالطرفاوي حفصة42451039424510394245103942451039

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/05/1996الطو^يل زي�بالطو^يل زي�بالطو^يل زي�بالطو^يل زي�ب42431086424310864243108642431086

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/07/1997الطوÂ عبد السالمالطوÂ عبد السالمالطوÂ عبد السالمالطوÂ عبد السالم42451114424511144245111442451114

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/10/1993الطوريش محمدالطوريش محمدالطوريش محمدالطوريش محمد42441024424410244244102442441024

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/04/1996الطيفوري Mٔيوبالطيفوري Mٔيوبالطيفوري Mٔيوبالطيفوري Mٔيوب42451082424510824245108242451082

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/04/2000العايت �سنيالعايت �سنيالعايت �سنيالعايت �سني42451265424512654245126542451265

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/12/1997العامري qامعي يوسفالعامري qامعي يوسفالعامري qامعي يوسفالعامري qامعي يوسف42451142424511424245114242451142
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/11/2001العبايس Mٔمميةالعبايس Mٔمميةالعبايس Mٔمميةالعبايس Mٔممية42431345424313454243134542431345

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/02/1999العبايس Mٔمينالعبايس Mٔمينالعبايس Mٔمينالعبايس Mٔمين42431221424312214243122142431221

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/02/1994العباضل ايوبالعباضل ايوبالعباضل ايوبالعباضل ايوب42451019424510194245101942451019

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/11/1999العبدي محزةالعبدي محزةالعبدي محزةالعبدي محزة42441251424412514244125142441251

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/11/1996الع£ين اسامعيلالع£ين اسامعيلالع£ين اسامعيلالع£ين اسامعيل42431098424310984243109842431098

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/03/1994الع£ين در�سالع£ين در�سالع£ين در�سالع£ين در�س42441031424410314244103142441031

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/11/1998العدراوي �سنيالعدراوي �سنيالعدراوي �سنيالعدراوي �سني42431209424312094243120942431209

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/02/1998العرفاوي يوسفالعرفاوي يوسفالعرفاوي يوسفالعرفاوي يوسف42441165424411654244116542441165

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/07/1997العر�يس ن _لالعر�يس ن _لالعر�يس ن _لالعر�يس ن _ل42431135424311354243113542431135

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/08/2000العزوازي فاطمة الزهراءالعزوازي فاطمة الزهراءالعزوازي فاطمة الزهراءالعزوازي فاطمة الزهراء42431295424312954243129542431295

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/07/1997العزوزي محمدالعزوزي محمدالعزوزي محمدالعزوزي محمد42431134424311344243113442431134

ٕالياسٕالياسٕالياسٕالياس42431248424312484243124842431248 ٌٌ 013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/07/1999العسايل العسايل العسايل العسايل ٌٌ

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/06/1997العرسي معرالعرسي معرالعرسي معرالعرسي معر42431125424311254243112542431125

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/10/1995العرسي فاطمة الزهراءالعرسي فاطمة الزهراءالعرسي فاطمة الزهراءالعرسي فاطمة الزهراء42451060424510604245106042451060

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/05/2000العشلوج شC·ءالعشلوج شC·ءالعشلوج شC·ءالعشلوج شC·ء42431282424312824243128242431282

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/05/1996العرضاوي رشCيدالعرضاوي رشCيدالعرضاوي رشCيدالعرضاوي رشCيد42431083424310834243108342431083

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/08/2001العطريي يوسفالعطريي يوسفالعطريي يوسفالعطريي يوسف42441316424413164244131642441316

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/01/1994العفايق سك_نةالعفايق سك_نةالعفايق سك_نةالعفايق سك_نة42431020424310204243102042431020

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/04/1999العالم Mٔنوارالعالم Mٔنوارالعالم Mٔنوارالعالم Mٔنوار42451214424512144245121442451214

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/10/1999العلمويس رضوانالعلمويس رضوانالعلمويس رضوانالعلمويس رضوان42431260424312604243126042431260

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/06/1994العلمي العلمي العلمي العلمي ����اداداداد42451028424510284245102842451028

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/05/1996العلمي يوسفالعلمي يوسفالعلمي يوسفالعلمي يوسف42441087424410874244108742441087

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/1993العمري عبد الباسطالعمري عبد الباسطالعمري عبد الباسطالعمري عبد الباسط42441009424410094244100942441009

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/09/1998العوين ادر�سالعوين ادر�سالعوين ادر�سالعوين ادر�س42441196424411964244119642441196

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/12/1994العيان نعامنالعيان نعامنالعيان نعامنالعيان نعامن42431034424310344243103442431034

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/11/2001العZسات مسريالعZسات مسريالعZسات مسريالعZسات مسري42431343424313434243134342431343

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/08/2000الغاليب شوعيبالغاليب شوعيبالغاليب شوعيبالغاليب شوعيب42451276424512764245127642451276

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/06/1997الغاملي يوسفالغاملي يوسفالغاملي يوسفالغاملي يوسف42451113424511134245111342451113

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/08/1993الغرفاوي بنعاشريالغرفاوي بنعاشريالغرفاوي بنعاشريالغرفاوي بنعاشري42441017424410174244101742441017

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/01/1995الغري حلسنالغري حلسنالغري حلسنالغري حلسن42451040424510404245104042451040

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/07/1995الغري محمدالغري محمدالغري محمدالغري محمد42431055424310554243105542431055

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/02/1996الغزايل محزةالغزايل محزةالغزايل محزةالغزايل محزة42451077424510774245107742451077

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/08/1993الغزايل عبداحلقالغزايل عبداحلقالغزايل عبداحلقالغزايل عبداحلق42431014424310144243101442431014

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/11/1997الغزايل يو�سالغزايل يو�سالغزايل يو�سالغزايل يو�س42441149424411494244114942441149

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/01/2002الغندور امميةالغندور امميةالغندور امميةالغندور اممية42441335424413354244133542441335

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/10/1995الغوري نورا�#نالغوري نورا�#نالغوري نورا�#نالغوري نورا�#ن42431065424310654243106542431065

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/04/2000الفايس يوسفالفايس يوسفالفايس يوسفالفايس يوسف42431279424312794243127942431279

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/11/2000الف�ل العلوي شC·ءالف�ل العلوي شC·ءالف�ل العلوي شC·ءالف�ل العلوي شC·ء42441292424412924244129242441292

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/08/1997الفرIوي بوشعيبالفرIوي بوشعيبالفرIوي بوشعيبالفرIوي بوشعيب42451121424511214245112142451121

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/12/1997الفر�طي حسCناءالفر�طي حسCناءالفر�طي حسCناءالفر�طي حسCناء42451143424511434245114342451143

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/07/1998الفر�يش غزالنالفر�يش غزالنالفر�يش غزالنالفر�يش غزالن42431183424311834243118342431183

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/02/1997الفاكك املهديالفاكك املهديالفاكك املهديالفاكك املهدي42451097424510974245109742451097

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/05/2001الفلحي سامحالفلحي سامحالفلحي سامحالفلحي سامح42431326424313264243132642431326

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/08/1996الفوز زtر�ءالفوز زtر�ءالفوز زtر�ءالفوز زtر�ء42431089424310894243108942431089

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/01/1999القادري بوشعيبالقادري بوشعيبالقادري بوشعيبالقادري بوشعيب42451201424512014245120142451201

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/10/2000القامسي شC·ءالقامسي شC·ءالقامسي شC·ءالقامسي شC·ء42431305424313054243130542431305

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/03/1993القانون رشCيدالقانون رشCيدالقانون رشCيدالقانون رشCيد42451007424510074245100742451007

�تارتارتارتار42431026424310264243102642431026���002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/08/1994القVوري االقVوري االقVوري االقVوري ا

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/10/1999القراطي Mٔيوبالقراطي Mٔيوبالقراطي Mٔيوبالقراطي Mٔيوب42441246424412464244124642441246
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/03/2000القرايف شف_قالقرايف شف_قالقرايف شف_قالقرايف شف_ق42451252424512524245125242451252

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/02/1998القرالقرالقرالقرصصصص �سني �سني �سني �سني42441162424411624244116242441162

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/02/1998القصطايل محزةالقصطايل محزةالقصطايل محزةالقصطايل محزة42441161424411614244116142441161

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/02/2001الكر نورةالكر نورةالكر نورةالكر نورة42451300424513004245130042451300

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/05/1996الكر^ين حفصةالكر^ين حفصةالكر^ين حفصةالكر^ين حفصة42441086424410864244108642441086

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/01/1997الكريب وئامالكريب وئامالكريب وئامالكريب وئام42431105424311054243110542431105

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/08/1998الكصري امحدالكصري امحدالكصري امحدالكصري امحد42441193424411934244119342441193

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/09/1995الكطاية عبد الكرميالكطاية عبد الكرميالكطاية عبد الكرميالكطاية عبد الكرمي42451057424510574245105742451057

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/04/1999الك_�ل هشامالك_�ل هشامالك_�ل هشامالك_�ل هشام42441217424412174244121742441217

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/06/1997ا÷لميوين زي�با÷لميوين زي�با÷لميوين زي�با÷لميوين زي�ب42441130424411304244113042441130

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/04/1998املا� سهاماملا� سهاماملا� سهاماملا� سهام42441171424411714244117142441171

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/03/1994املاليك الاكملاملاليك الاكملاملاليك الاكملاملاليك الاكمل42451023424510234245102342451023

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/10/1993املاوى يوسفاملاوى يوسفاملاوى يوسفاملاوى يوسف42441023424410234244102342441023

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/05/1998املربوك مرمياملربوك مرمياملربوك مرمياملربوك مرمي42451164424511644245116442451164

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/06/2001املتواملتواملتواملتولكلكلكلك ٕالهام ٕالهام ٕالهام ٕالهام42451318424513184245131842451318

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/01/1995ا¾ذوب زهرةا¾ذوب زهرةا¾ذوب زهرةا¾ذوب زهرة42441058424410584244105842441058

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/08/1998احملبيويب ن _لاحملبيويب ن _لاحملبيويب ن _لاحملبيويب ن _ل42451178424511784245117842451178

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/09/2001املرابط ٕالياساملرابط ٕالياساملرابط ٕالياساملرابط ٕالياس42431340424313404243134042431340

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/06/1994املرابط Mٔم_نةاملرابط Mٔم_نةاملرابط Mٔم_نةاملرابط Mٔم_نة42451031424510314245103142451031

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/09/1998املرIيق مصطفىاملرIيق مصطفىاملرIيق مصطفىاملرIيق مصطفى42431193424311934243119342431193

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/2000املسCت رشي شC·ءاملسCت رشي شC·ءاملسCت رشي شC·ءاملسCت رشي شC·ء42431269424312694243126942431269

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/05/1995املسعيد عبدالعايلاملسعيد عبدالعايلاملسعيد عبدالعايلاملسعيد عبدالعايل42441064424410644244106442441064

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/09/2001املسقي سهيلاملسقي سهيلاملسقي سهيلاملسقي سهيل42431338424313384243133842431338

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/10/2000املرشدال سف_اناملرشدال سف_اناملرشدال سف_اناملرشدال سف_ان42451287424512874245128742451287

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/08/2000املشZيش رضااملشZيش رضااملشZيش رضااملشZيش رضا42441284424412844244128442441284

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/06/1997املعتويق عبدالصمداملعتويق عبدالصمداملعتويق عبدالصمداملعتويق عبدالصمد42441128424411284244112842441128

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/01/1999املعقول املهدياملعقول املهدياملعقول املهدياملعقول املهدي42451203424512034245120342451203

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/03/1999املقاس معاداملقاس معاداملقاس معاداملقاس معاد42431226424312264243122642431226

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/09/2000املليك امالاملليك امالاملليك امالاملليك امال42431302424313024243130242431302

42441277424412774244127742441277à_ املنترص نà_ املنترص نà_ املنترص نà_ نفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/08/2000املنترص نMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاq014

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/12/1995املنتصري جعفراملنتصري جعفراملنتصري جعفراملنتصري جعفر42431069424310694243106942431069

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/09/1997املنصور وسCميةاملنصور وسCميةاملنصور وسCميةاملنصور وسCمية42451127424511274245112742451127

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/05/1999املنصوري يوسفاملنصوري يوسفاملنصوري يوسفاملنصوري يوسف42441221424412214244122142441221

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/06/1995املنور مسرياملنور مسرياملنور مسرياملنور مسري42451049424510494245104942451049

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/09/1994املو�د �سنياملو�د �سنياملو�د �سنياملو�د �سني42431029424310294243102942431029

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/05/1998املواملواملواملوخخخخ يوسف يوسف يوسف يوسف42451165424511654245116542451165

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/11/1994املوميناملوميناملوميناملومين24/11/199424/11/199424/11/199424/11/1994 عبدالكامل عبدالكامل عبدالكامل عبدالكامل42451036424510364245103642451036

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/01/2000النا° إالدر�يس مرميالنا° إالدر�يس مرميالنا° إالدر�يس مرميالنا° إالدر�يس مرمي42451244424512444245124442451244

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/03/1998النا° محمدالنا° محمدالنا° محمدالنا° محمد42451160424511604245116042451160

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/05/2001النازيالنازيالنازيالنازيهههه الياس الياس الياس الياس42431325424313254243132542431325

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/05/1997النارصي زtر�ءالنارصي زtر�ءالنارصي زtر�ءالنارصي زtر�ء42451108424511084245110842451108

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/03/2000النارصي عبد الرحميالنارصي عبد الرحميالنارصي عبد الرحميالنارصي عبد الرحمي42451254424512544245125442451254

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/08/1997النارصي عبد املوالنارصي عبد املوالنارصي عبد املوالنارصي عبد املوىلىلىلىل42431136424311364243113642431136

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/04/1996الن´اري بدرا�#نالن´اري بدرا�#نالن´اري بدرا�#نالن´اري بدرا�#ن42451083424510834245108342451083

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/03/1995النòيل مصطفىالنòيل مصطفىالنòيل مصطفىالنòيل مصطفى42451047424510474245104742451047

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/02/1994النقري عبد احللميالنقري عبد احللميالنقري عبد احللميالنقري عبد احللمي42451020424510204245102042451020

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/01/1998النور �در�يس بدرالنور �در�يس بدرالنور �در�يس بدرالنور �در�يس بدر42431158424311584243115842431158

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/03/1997النومس محمدالنومس محمدالنومس محمدالنومس محمد42451102424511024245110242451102

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/01/1998الهبطي عبد الرزاقالهبطي عبد الرزاقالهبطي عبد الرزاقالهبطي عبد الرزاق42441155424411554244115542441155
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/01/1998الهشكري محيدالهشكري محيدالهشكري محيدالهشكري محيد42451152424511524245115242451152

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/02/1995الوشان عبدالصمدالوشان عبدالصمدالوشان عبدالصمدالوشان عبدالصمد42451046424510464245104642451046

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/07/1997الوصفي عامدالوصفي عامدالوصفي عامدالوصفي عامد42451115424511154245111542451115

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/08/2000اليحياوي انصافاليحياوي انصافاليحياوي انصافاليحياوي انصاف42451279424512794245127942451279

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/2001اليحياوي سك_نةاليحياوي سك_نةاليحياوي سك_نةاليحياوي سك_نة42431311424313114243131142431311

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/11/1997الZسري *اÒشةالZسري *اÒشةالZسري *اÒشةالZسري *اÒشة42431146424311464243114642431146

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/11/1998اااا((((ميوين عبدهللاميوين عبدهللاميوين عبدهللاميوين عبدهللا42451192424511924245119242451192

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/10/1998اليومين هشاماليومين هشاماليومين هشاماليومين هشام42431200424312004243120042431200

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ08/01/2000مانة محزةMٔمانة محزةMٔمانة محزةMٔمانة محزة42441257424412574244125742441257

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ25/04/1999مرهون محمدMٔمرهون محمدMٔمرهون محمدMٔمرهون محمد42451217424512174245121742451217

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/09/1999امر#زيك صالحامر#زيك صالحامر#زيك صالحامر#زيك صالح42441241424412414244124142441241

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/06/2000امزيل اسامةامزيل اسامةامزيل اسامةامزيل اسامة42451273424512734245127342451273

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/08/1995امزيل محمدامزيل محمدامزيل محمدامزيل محمد42451052424510524245105242451052

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/05/2001امقشو فامضةامقشو فامضةامقشو فامضةامقشو فامضة42441311424413114244131142441311

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/03/2001امالح سلمىامالح سلمىامالح سلمىامالح سلمى42441307424413074244130742441307

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/02/1996امالل محمدامالل محمدامالل محمدامالل محمد42451071424510714245107142451071

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/10/1998امزنول ايةامزنول ايةامزنول ايةامزنول اية42451185424511854245118542451185

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/01/1995اµدياµدياµدياµديéàéàéàéà يوسف يوسف يوسف يوسف42451041424510414245104142451041

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/08/2000امودا#ن طامودا#ن طامودا#ن طامودا#ن طهههه42451278424512784245127842451278

42441114424411144244111442441114ó� اموال عبدó� اموال عبدó� اموال عبدó� نفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/02/1997اموال عبدMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاq006

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/11/1999اهبار نورا�#ناهبار نورا�#ناهبار نورا�#ناهبار نورا�#ن42441250424412504244125042441250

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/07/1998اهراف حسناهراف حسناهراف حسناهراف حسن42431184424311844243118442431184

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/07/1996اهو#ر �ا�اهو#ر �ا�اهو#ر �ا�اهو#ر �ا�42441091424410914244109142441091

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/01/1997اوخيت شف_قاوخيت شف_قاوخيت شف_قاوخيت شف_ق42441112424411124244111242441112

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/02/2001اوخاوخاوخاوخيييييييي معاد معاد معاد معاد42431317424313174243131742431317

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ27/01/1999وزنو tرميMٔوزنو tرميMٔوزنو tرميMٔوزنو tرمي42441211424412114244121142441211

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/11/2000اوعبد القادر مرمياوعبد القادر مرمياوعبد القادر مرمياوعبد القادر مرمي42431307424313074243130742431307

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ11/05/1997و*Zشة �MٔسMٔو*Zشة �MٔسMٔو*Zشة �MٔسMٔو*Zشة �Mٔس42451109424511094245110942451109

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ02/12/1994وماسعيد MٔسامءMٔوماسعيد MٔسامءMٔوماسعيد MٔسامءMٔوماسعيد Mٔسامء42451037424510374245103742451037

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/06/1998اوµدي اUراهمياوµدي اUراهمياوµدي اUراهمياوµدي اUراهمي42431180424311804243118042431180

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/04/2001اومويس زtر�ءاومويس زtر�ءاومويس زtر�ءاومويس زtر�ء42431321424313214243132142431321

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/12/1994ايت احامد معادايت احامد معادايت احامد معادايت احامد معاد42431036424310364243103642431036

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/09/1994ايت اح_ا محزةايت اح_ا محزةايت اح_ا محزةايت اح_ا محزة42431028424310284243102842431028

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/01/1996ايت البلوي وqدانايت البلوي وqدانايت البلوي وqدانايت البلوي وqدان42441078424410784244107842441078

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ16/03/1996يت احلاج �سنيMٔيت احلاج �سنيMٔيت احلاج �سنيMٔيت احلاج �سني42441084424410844244108442441084

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/05/1997ايت الصاايت الصاايت الصاايت الصاحلحلحلحل مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى42431124424311244243112442431124

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/03/1997ايت الطالب يوسفايت الطالب يوسفايت الطالب يوسفايت الطالب يوسف42451101424511014245110142451101

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/05/1993ايت املدن اسامعيلايت املدن اسامعيلايت املدن اسامعيلايت املدن اسامعيل42441011424410114244101142441011

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/04/1996ايت امليك مرادايت امليك مرادايت امليك مرادايت امليك مراد42431081424310814243108142431081

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ15/09/1995يت املودن يوسفMٔيت املودن يوسفMٔيت املودن يوسفMٔيت املودن يوسف42431062424310624243106242431062

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/10/1995ايت ^هة اسامءايت ^هة اسامءايت ^هة اسامءايت ^هة اسامء42451061424510614245106142451061

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/03/1998ايت Uن *يل Mٔمميةايت Uن *يل Mٔمميةايت Uن *يل Mٔمميةايت Uن *يل Mٔممية42431166424311664243116642431166

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ15/06/1998يت Uن ملني ال شريMٔيت Uن ملني ال شريMٔيت Uن ملني ال شريMٔيت Uن ملني ال شري42451174424511744245117442451174

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/06/1995ايت سعيد اسامءايت سعيد اسامءايت سعيد اسامءايت سعيد اسامء42431049424310494243104942431049

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔ27/07/2000يت *يل MٔيوبMٔيت *يل MٔيوبMٔيت *يل MٔيوبMٔيت *يل Mٔيوب42451275424512754245127542451275

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/05/1999ايت *يل مسريةايت *يل مسريةايت *يل مسريةايت *يل مسرية42451219424512194245121942451219

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/02/2001ايت مساكر مرميايت مساكر مرميايت مساكر مرميايت مساكر مرمي42431316424313164243131642431316

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/10/1995ايت Iرص يو�سايت Iرص يو�سايت Iرص يو�سايت Iرص يو�س42451059424510594245105942451059

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/11/2001ايت هرو Mٔسامةايت هرو Mٔسامةايت هرو Mٔسامةايت هرو Mٔسامة42441329424413294244132942441329
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/05/1993ٕاميان مرادٕاميان مرادٕاميان مرادٕاميان مراد42441008424410084244100842441008

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/08/1996اميسكرون محزةاميسكرون محزةاميسكرون محزةاميسكرون محزة42441097424410974244109742441097

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/12/1999^^ �ليل^^ �ليل^^ �ليل^^ �ليل42441255424412554244125542441255

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/02/1998^^ سعيد لطيفة^^ سعيد لطيفة^^ سعيد لطيفة^^ سعيد لطيفة42451156424511564245115642451156

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/03/1993^�ا محزة^�ا محزة^�ا محزة^�ا محزة42441006424410064244100642441006

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/09/1998^حسني عبداحلق^حسني عبداحلق^حسني عبداحلق^حسني عبداحلق42451183424511834245118342451183

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/2002^دي اميان^دي اميان^دي اميان^دي اميان42431351424313514243135142431351

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/07/1995^دي محزة^دي محزة^دي محزة^دي محزة42431053424310534243105342431053

42441208424412084244120842441208àرع هني^àرع هني^àرع هني^àنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/01/1999^رع هنيMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاq011

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/06/1999^*دي محمد^*دي محمد^*دي محمد^*دي محمد42451223424512234245122342451223

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt^08/11/1998ري مرمي^tري مرمي^tري مرمي^tري مرمي42431206424312064243120642431206

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/08/1996^لعطار محزة^لعطار محزة^لعطار محزة^لعطار محزة42441095424410954244109542441095

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/11/1998^لقامسي مSري^لقامسي مSري^لقامسي مSري^لقامسي مSري42451190424511904245119042451190

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/04/1998^ها �Mٔس^ها �Mٔس^ها �Mٔس^ها �Mٔس42431177424311774243117742431177

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/08/1995^مهو محمد^مهو محمد^مهو محمد^مهو محمد42441069424410694244106942441069

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/09/1993بدري Mٔسامةبدري Mٔسامةبدري Mٔسامةبدري Mٔسامة42431015424310154243101542431015

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/05/2001بدري ربدري ربدري ربدري رىضىضىضىض42451315424513154245131542451315

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/02/1996بدالن محزةبدالن محزةبدالن محزةبدالن محزة42451075424510754245107542451075

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/09/1999بدوان Mٔيوببدوان Mٔيوببدوان Mٔيوببدوان Mٔيوب42441238424412384244123842441238

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU10/08/2000رادة tوزي حيUرادة tوزي حيUرادة tوزي حيUرادة tوزي حيىيىيىيىي42431297424312974243129742431297

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU10/08/2001رايض حيUرايض حيUرايض حيUرايض حيىيىيىيىي42441319424413194244131942441319

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU27/03/1993رامي �سنيUرامي �سنيUرامي �سنيUرامي �سني42431004424310044243100442431004

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU18/12/2001رح_ل محمدUرح_ل محمدUرح_ل محمدUرح_ل محمد42431347424313474243134742431347

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU03/10/1995راكت يو�سUراكت يو�سUراكت يو�سUراكت يو�س42431063424310634243106342431063

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU30/12/1997ركة رUركة رUركة رUركة رىضىضىضىض42431152424311524243115242431152

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU13/09/1999رهوين حسامUرهوين حسامUرهوين حسامUرهوين حسام42431254424312544243125442431254

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU09/02/1997ر�يم يوسفUر�يم يوسفUر�يم يوسفUر�يم يوسف42441113424411134244111342441113

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU19/01/1999ريدي *يلUريدي *يلUريدي *يلUريدي *يل42431219424312194243121942431219

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةw28/04/1997سور رضوانwسور رضوانwسور رضوانwسور رضوان42451107424511074245110742451107

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةw03/04/2001شاط لبىنwشاط لبىنwشاط لبىنwشاط لبىن42441309424413094244130942441309

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةw08/08/1996شريي هاجرwشريي هاجرwشريي هاجرwشريي هاجر42441094424410944244109442441094

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/08/1997بصريي حسام ا�#نبصريي حسام ا�#نبصريي حسام ا�#نبصريي حسام ا�#ن42441138424411384244113842441138

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/01/1995بضايض عامدا�#نبضايض عامدا�#نبضايض عامدا�#نبضايض عامدا�#ن42431037424310374243103742431037

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/06/2000بعجوج ربيعبعجوج ربيعبعجوج ربيعبعجوج ربيع42451272424512724245127242451272

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/07/1996بعدوش سعيدبعدوش سعيدبعدوش سعيدبعدوش سعيد42431088424310884243108842431088

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/03/2001بعدي باللبعدي باللبعدي باللبعدي بالل42451301424513014245130142451301

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/02/1996بقايل محزةبقايل محزةبقايل محزةبقايل محزة42451072424510724245107242451072

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU28/02/1993اكر MٔيوبUاكر MٔيوبUاكر MٔيوبUاكر Mٔيوب42451005424510054245100542451005

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU01/10/1995اكري عبد هللاUاكري عبد هللاUاكري عبد هللاUاكري عبد هللا42451058424510584245105842451058

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU09/07/1997اكري tوsرUاكري tوsرUاكري tوsرUاكري tوsر42451116424511164245111642451116

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU15/09/1999كVايش يوسفUكVايش يوسفUكVايش يوسفUكVايش يوسف42441242424412424244124242441242

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/12/1997بالر رشCيدبالر رشCيدبالر رشCيدبالر رشCيد42431151424311514243115142431151

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/07/2001بالك عزا�#نبالك عزا�#نبالك عزا�#نبالك عزا�#ن42451321424513214245132142451321

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/01/2000بلبطاش ف�ي�ةبلبطاش ف�ي�ةبلبطاش ف�ي�ةبلبطاش ف�ي�ة42441258424412584244125842441258

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/08/1999بل�اوش مسريبل�اوش مسريبل�اوش مسريبل�اوش مسري42441237424412374244123742441237

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/11/1998بلحمرية عبد الصمدبلحمرية عبد الصمدبلحمرية عبد الصمدبلحمرية عبد الصمد42431202424312024243120242431202

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/02/1995بلحيدية احلسنبلحيدية احلسنبلحيدية احلسنبلحيدية احلسن42451042424510424245104242451042

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/10/1999بلخنايت عبدالرزاقبلخنايت عبدالرزاقبلخنايت عبدالرزاقبلخنايت عبدالرزاق42431259424312594243125942431259

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/09/1999بلعابد املهديبلعابد املهديبلعابد املهديبلعابد املهدي42441239424412394244123942441239

47/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/10/1998بلعريب Mٔسامةبلعريب Mٔسامةبلعريب Mٔسامةبلعريب Mٔسامة42431197424311974243119742431197

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/03/1997بلعز#ز *ادلبلعز#ز *ادلبلعز#ز *ادلبلعز#ز *ادل42451099424510994245109942451099

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/10/1999بلعود خوبلعود خوبلعود خوبلعود خو����42441247424412474244124742441247

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/05/1995بلغيب رشCيدبلغيب رشCيدبلغيب رشCيدبلغيب رشCيد42431048424310484243104842431048

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/09/1998بلقامس �ابلقامس �ابلقامس �ابلقامس �امتمتمتمت42431194424311944243119442431194

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/01/1994بلقايض رشCيدبلقايض رشCيدبلقايض رشCيدبلقايض رشCيد42441028424410284244102842441028

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/10/1994بلقايض وليدبلقايض وليدبلقايض وليدبلقايض وليد42441049424410494244104942441049

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/09/1994بلكروم ف_صلبلكروم ف_صلبلكروم ف_صلبلكروم ف_صل42451034424510344245103442451034

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/04/1999بلمداين سل·نبلمداين سل·نبلمداين سل·نبلمداين سل·ن42451215424512154245121542451215

42431102424311024243110242431102óايس عبد�Sبلمكóايس عبد�Sبلمكóايس عبد�Sبلمكóايس عبد�Sنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/01/1997بلمكMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللا

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/08/1997بلهربة �سنيبلهربة �سنيبلهربة �سنيبلهربة �سني42431137424311374243113742431137

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/01/2000بلهوان سلمىبلهوان سلمىبلهوان سلمىبلهوان سلمى42431272424312724243127242431272

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU13/04/1999ن اعك_دة امينUن اعك_دة امينUن اعك_دة امينUن اعك_دة امين42431235424312354243123542431235

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU10/07/1994ن اغزاUن اغزاUن اغزاUن اغزا���� سCيف ا�#ن سCيف ا�#ن سCيف ا�#ن سCيف ا�#ن42441044424410444244104442441044

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU23/03/2001ن �مني رميUن �مني رميUن �مني رميUن �مني رمي42451303424513034245130342451303

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU02/03/1997ن التZس سلمىUن التZس سلمىUن التZس سلمىUن التZس سلمى42451100424511004245110042451100

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU05/07/1999ن الزوهرة ليىلUن الزوهرة ليىلUن الزوهرة ليىلUن الزوهرة ليىل42431243424312434243124342431243

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU24/07/1995ن السCباعية مرميUن السCباعية مرميUن السCباعية مرميUن السCباعية مرمي42451051424510514245105142451051

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU14/09/2000ن املعايش توف_قUن املعايش توف_قUن املعايش توف_قUن املعايش توف_ق42441286424412864244128642441286

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU15/03/1997ن *اÒشة املهديUن *اÒشة املهديUن *اÒشة املهديUن *اÒشة املهدي42431117424311174243111742431117

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU20/06/1998ن معر اميانUن معر اميانUن معر اميانUن معر اميان42441182424411824244118242441182

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU13/05/1995ن معر شك_بUن معر شك_بUن معر شك_بUن معر شك_ب42431046424310464243104642431046

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةU15/02/1999ن يدو امحدUن يدو امحدUن يدو امحدUن يدو امحد42451207424512074245120742451207

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/03/1993بنار محمدبنار محمدبنار محمدبنار محمد42451006424510064245100642451006

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/10/1998بنبنبنبن����ٔسد Mٔمنئسد Mٔمنئسد Mٔمنئسد Mٔمني42431198424311984243119842431198

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/10/2000بنان يوسفبنان يوسفبنان يوسفبنان يوسف42441289424412894244128942441289

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/01/2002بناين رميبناين رميبناين رميبناين رمي42441336424413364244133642441336

42451337424513374245133742451337àبناين هنيàبناين هنيàبناين هنيàنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/01/2002بناين هنيMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ة

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/04/1999بنة اUراهميبنة اUراهميبنة اUراهميبنة اUراهمي42451213424512134245121342451213

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/06/1996بن´ار سعدبن´ار سعدبن´ار سعدبن´ار سعد42441090424410904244109042441090

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/08/1999بنحروا ايوببنحروا ايوببنحروا ايوببنحروا ايوب42451230424512304245123042451230

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/08/2000بنحسن محزةبنحسن محزةبنحسن محزةبنحسن محزة42441283424412834244128342441283

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/01/1998بندر�س �سنيبندر�س �سنيبندر�س �سنيبندر�س �سني42441159424411594244115942441159

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/03/1999بزنور حفصةبزنور حفصةبزنور حفصةبزنور حفصة42451211424512114245121142451211

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/10/1996ب�سعيد اسامعيلب�سعيد اسامعيلب�سعيد اسامعيلب�سعيد اسامعيل42431097424310974243109742431097

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/07/1997ب�ب�ب�ب�ىسىسىسىس محزة محزة محزة محزة42451120424511204245112042451120

42451319424513194245131942451319àب�رشيق هنيàب�رشيق هنيàب�رشيق هنيàنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/06/2001ب�رشيق هنيMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ة

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/03/1999ب�شلوش امميةب�شلوش امميةب�شلوش امميةب�شلوش اممية42441215424412154244121542441215

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/09/2001بنطناز محزةبنطناز محزةبنطناز محزةبنطناز محزة42451328424513284245132842451328

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/02/1997بنعارش فاطمة الزهراءبنعارش فاطمة الزهراءبنعارش فاطمة الزهراءبنعارش فاطمة الزهراء42431111424311114243111142431111

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/09/1998بنعياد محمدبنعياد محمدبنعياد محمدبنعياد محمد42451180424511804245118042451180

PPPPحلة عبد الكرميحلة عبد الكرميحلة عبد الكرميحلة عبد الكرمي42441002424410024244100242441002 q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/12/1992بببب

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةUUUU09/05/1995منمنمنمنبارك �دجيةبارك �دجيةبارك �دجيةبارك �دجية42441063424410634244106342441063

هنهنهنهننديل رضانديل رضانديل رضانديل رضا42441170424411704244117042441170 UUUU11/04/1998نفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاq009

هنهنهنهننية امحدنية امحدنية امحدنية امحد42451076424510764245107642451076 UUUU19/02/1996نفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ة

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/04/2000بنور ارشفبنور ارشفبنور ارشفبنور ارشف42441265424412654244126542441265

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/08/1999بنوطالب µديبنوطالب µديبنوطالب µديبنوطالب µدي42441236424412364244123642441236

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/07/1999بنوليدي سف_انبنوليدي سف_انبنوليدي سف_انبنوليدي سف_ان42451228424512284245122842451228

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/06/1999بواخساس �Mٔسبواخساس �Mٔسبواخساس �Mٔسبواخساس �Mٔس42441222424412224244122242441222
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/06/2000بواخساس �زاربواخساس �زاربواخساس �زاربواخساس �زار42431286424312864243128642431286

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/12/2001بوUكري *ليةبوUكري *ليةبوUكري *ليةبوUكري *لية42431350424313504243135042431350

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/10/2000بوج_دي Mٔمميةبوج_دي Mٔمميةبوج_دي Mٔمميةبوج_دي Mٔممية42441287424412874244128742441287

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/06/1993بوحفي محمدبوحفي محمدبوحفي محمدبوحفي محمد42441012424410124244101242441012

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/2001بو�ار محزةبو�ار محزةبو�ار محزةبو�ار محزة42441297424412974244129742441297

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/02/1997بو�ال محزةبو�ال محزةبو�ال محزةبو�ال محزة42431110424311104243111042431110

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/2001بوخمية حفصةبوخمية حفصةبوخمية حفصةبوخمية حفصة42451310424513104245131042451310

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/05/1995بودان محزةبودان محزةبودان محزةبودان محزة42441062424410624244106242441062

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/08/2000بوداودي ادر�سبوداودي ادر�سبوداودي ادر�سبوداودي ادر�س42431298424312984243129842431298

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/06/1994بودحمي عبد الهاديبودحمي عبد الهاديبودحمي عبد الهاديبودحمي عبد الهادي42431025424310254243102542431025

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/10/2000بوراشد رqاءبوراشد رqاءبوراشد رqاءبوراشد رqاء42451286424512864245128642451286

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/06/1995بوز�ن ربوز�ن ربوز�ن ربوز�ن رىضىضىضىض42431051424310514243105142431051

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/07/2000بوزيدي �ا�بوزيدي �ا�بوزيدي �ا�بوزيدي �ا�42441274424412744244127442441274

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/11/1999بوبوبوبوجسجسجسجسدة هشامدة هشامدة هشامدة هشام42451242424512424245124242451242

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/03/1997بوسك_ف سلمىبوسك_ف سلمىبوسك_ف سلمىبوسك_ف سلمى42431119424311194243111942431119

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/08/1997بوسCنوس محزةبوسCنوس محزةبوسCنوس محزةبوسCنوس محزة42431138424311384243113842431138

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/11/1995بوشان *يلبوشان *يلبوشان *يلبوشان *يل42441073424410734244107342441073

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/08/2000بوشهاب فدوىبوشهاب فدوىبوشهاب فدوىبوشهاب فدوى42441282424412824244128242441282

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/09/1999بورضيف امنيبورضيف امنيبورضيف امنيبورضيف امني42441243424412434244124342441243

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/04/1999بوطربوش املهديبوطربوش املهديبوطربوش املهديبوطربوش املهدي42451216424512164245121642451216

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/04/1994بوعز#ز سف_انبوعز#ز سف_انبوعز#ز سف_انبوعز#ز سف_ان42441033424410334244103342441033

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/09/1993بوعرش#ن اسامةبوعرش#ن اسامةبوعرش#ن اسامةبوعرش#ن اسامة42431016424310164243101642431016

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/06/1999بو*يل ال شريبو*يل ال شريبو*يل ال شريبو*يل ال شري42441226424412264244122642441226

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/08/2000بوعناين عبريبوعناين عبريبوعناين عبريبوعناين عبري42441281424412814244128142441281

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/12/2000بوعو#ن امالبوعو#ن امالبوعو#ن امالبوعو#ن امال42451293424512934245129342451293

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/08/1998بوقب بوشعيببوقب بوشعيببوقب بوشعيببوقب بوشعيب42431187424311874243118742431187

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/03/1998بواكز �ا�بواكز �ا�بواكز �ا�بواكز �ا�42431169424311694243116942431169

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/11/1998بوtريعة MٔمSيةبوtريعة MٔمSيةبوtريعة MٔمSيةبوtريعة MٔمSية42431207424312074243120742431207

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/12/1999بولوس ا�سبولوس ا�سبولوس ا�سبولوس ا�س42431266424312664243126642431266

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/05/1998بوما�Mٔ Èسبوما�Mٔ Èسبوما�Mٔ Èسبوما�Mٔ Èس42441175424411754244117542441175

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/10/1997بوماÈ �سنيبوماÈ �سنيبوماÈ �سنيبوماÈ �سني42451135424511354245113542451135

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/11/1998بومليك سف_انبومليك سف_انبومليك سف_انبومليك سف_ان42431208424312084243120842431208

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/03/1997بوIدر MٔمينبوIدر MٔمينبوIدر MٔمينبوIدر Mٔمين42441117424411174244111742441117

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/01/2001بوبوبوبوخنخنخنخنايل شاديةايل شاديةايل شاديةايل شادية42441298424412984244129842441298

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/08/1998بوننة شC·ءبوننة شC·ءبوننة شC·ءبوننة شC·ء42451176424511764245117642451176

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/05/2001بوهدون هيبةبوهدون هيبةبوهدون هيبةبوهدون هيبة42451312424513124245131242451312

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/09/2001بوهال �بوهال �بوهال �بوهال �رسرسرسرس42441324424413244244132442441324

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/02/2000بوهيل ٕاميانبوهيل ٕاميانبوهيل ٕاميانبوهيل ٕاميان42441260424412604244126042441260

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/01/1995بو� وليدبو� وليدبو� وليدبو� وليد42441054424410544244105442441054

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/04/1997بو#رمان كاملبو#رمان كاملبو#رمان كاملبو#رمان كامل42431120424311204243112042431120

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/11/1998بيفالن صالح ا�#نبيفالن صالح ا�#نبيفالن صالح ا�#نبيفالن صالح ا�#ن42441200424412004244120042441200

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/08/1993بيوبيوبيوبيوضضضض اسامعيل اسامعيل اسامعيل اسامعيل42451014424510144245101442451014

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/10/2001بيويل ربيويل ربيويل ربيويل رىضىضىضىض42441327424413274244132742441327

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�08/07/2001بZت حي�بZت حي�بZت حي�بZت حيىيىيىيىي42431332424313324243133242431332

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�11/03/2001ج ا�#ن يو�س�ج ا�#ن يو�س�ج ا�#ن يو�س�ج ا�#ن يو�س42451302424513024245130242451302

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�15/08/1995ج بدر ا�#ن�ج بدر ا�#ن�ج بدر ا�#ن�ج بدر ا�#ن42431058424310584243105842431058

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�02/10/1998لزة محمد�لزة محمد�لزة محمد�لزة محمد42451184424511844245118442451184

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/02/1997جتان سعيدجتان سعيدجتان سعيدجتان سعيد42431107424311074243110742431107

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/05/1996تديم ٕاسامعيلتديم ٕاسامعيلتديم ٕاسامعيلتديم ٕاسامعيل42431085424310854243108542431085
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةç28/04/2001سغر#ن حيçسغر#ن حيçسغر#ن حيçسغر#ن حيىيىيىيىي42451308424513084245130842451308

42451304424513044245130442451304àيت هنيCشçàيت هنيCشçàيت هنيCشçàيت هنيCشç12/04/2001نفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ة

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/04/1997تعيل الزبريتعيل الزبريتعيل الزبريتعيل الزبري42441122424411224244112242441122

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/09/1997تفاح صالح ا�#نتفاح صالح ا�#نتفاح صالح ا�#نتفاح صالح ا�#ن42441140424411404244114042441140

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/08/2001تويم يوسفتويم يوسفتويم يوسفتويم يوسف42441317424413174244131742441317

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/12/2000ت·ري Mٔمميةت·ري Mٔمميةت·ري Mٔمميةت·ري Mٔممية42451292424512924245129242451292

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةTTTT01/03/1994بت Mٔيوببت Mٔيوببت Mٔيوببت Mٔيوب42451022424510224245102242451022

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq07/10/1998اUر عبد العايلqاUر عبد العايلqاUر عبد العايلqاUر عبد العايل42451186424511864245118642451186

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq20/02/1996ا*ة سعيدqا*ة سعيدqا*ة سعيدqا*ة سعيد42451078424510784245107842451078

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/04/1998جVار مرميجVار مرميجVار مرميجVار مرمي42431175424311754243117542431175

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/04/1998جVار �رسىجVار �رسىجVار �رسىجVار �رسى42451162424511624245116242451162

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/09/1997جVري اسامعيلجVري اسامعيلجVري اسامعيلجVري اسامعيل42431140424311404243114042431140

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq14/01/2001داب رضوانqداب رضوانqداب رضوانqداب رضوان42441302424413024244130242441302

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq31/10/1997دال سلوىqدال سلوىqدال سلوىqدال سلوى42431145424311454243114542431145

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq01/01/1994داوي نوراqداوي نوراqداوي نوراqداوي نورا42431018424310184243101842431018

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq27/12/1995دالن �دجيةqدالن �دجيةqدالن �دجيةqدالن �دجية42451065424510654245106542451065

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/09/1996جراف يو�سجراف يو�سجراف يو�سجراف يو�س42451089424510894245108942451089

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/08/2001جر#ر *دIنجر#ر *دIنجر#ر *دIنجر#ر *دIن42431336424313364243133642431336

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/04/1999جغين ع£نجغين ع£نجغين ع£نجغين ع£ن42441218424412184244121842441218

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq06/05/1994الل فاطمة الزهراءqالل فاطمة الزهراءqالل فاطمة الزهراءqالل فاطمة الزهراء42441040424410404244104042441040

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq20/05/1994الل يوسفqالل يوسفqالل يوسفqالل يوسف42441042424410424244104242441042

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq01/04/1999لويل رق_ةqلويل رق_ةqلويل رق_ةqلويل رق_ة42451212424512124245121242451212

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq22/07/1997لويل محمدqلويل محمدqلويل محمدqلويل محمد42431131424311314243113142431131

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/08/1997جامل رجامل رجامل رجامل رىضىضىضىض42441139424411394244113942441139

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/09/1999مجعاوي عبدالرزاقمجعاوي عبدالرزاقمجعاوي عبدالرزاقمجعاوي عبدالرزاق42451234424512344245123442451234

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1996مجالوي اUراهميمجالوي اUراهميمجالوي اUراهميمجالوي اUراهمي42431073424310734243107342431073

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/09/1999مجيل �دجيةمجيل �دجيةمجيل �دجيةمجيل �دجية42441245424412454244124542441245

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/05/1997مجيل عبدالكVريمجيل عبدالكVريمجيل عبدالكVريمجيل عبدالكVري42451111424511114245111142451111

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/05/2000جSبويب MٔسCيةجSبويب MٔسCيةجSبويب MٔسCيةجSبويب MٔسCية42431281424312814243128142431281

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/05/2001جواد Mٔسامءجواد Mٔسامءجواد Mٔسامءجواد Mٔسامء42451313424513134245131342451313

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/09/1997جوهر امحدجوهر امحدجوهر امحدجوهر امحد42441141424411414244114142441141

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةq03/04/1998رياين �ليلqرياين �ليلqرياين �ليلqرياين �ليل42431173424311734243117342431173

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/10/1999جهيادي عبدالصمدجهيادي عبدالصمدجهيادي عبدالصمدجهيادي عبدالصمد42451241424512414245124142451241

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�01/03/1997ا�ا�ا�امتمتمتمت املهدي املهدي املهدي املهدي42431113424311134243111342431113

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�25/01/2001ادق tرمي�ادق tرمي�ادق tرمي�ادق tرمي42431312424313124243131242431312

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�26/02/1997ايس ��ايس ��ايس ��ايس �رسرسرسرس42431112424311124243111242431112

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�07/05/2000افظ زtر�ء�افظ زtر�ء�افظ زtر�ء�افظ زtر�ء42441269424412694244126942441269

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/01/2000حVيب ا�#ن *يلحVيب ا�#ن *يلحVيب ا�#ن *يلحVيب ا�#ن *يل42431270424312704243127042431270

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/09/1995جحاج خوجحاج خوجحاج خوجحاج خو����42431061424310614243106142431061

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/07/1994جحوب معرجحوب معرجحوب معرجحوب معر42451033424510334245103342451033

42441061424410614244106142441061°I جحي°I جحي°I جحي°I نفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/04/1995جحيMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاq004

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/09/1999حراث سام_ةحراث سام_ةحراث سام_ةحراث سام_ة42431255424312554243125542431255

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/08/1999حر^ال صالح ا�#نحر^ال صالح ا�#نحر^ال صالح ا�#نحر^ال صالح ا�#ن42441234424412344244123442441234

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/10/2000حربدي Mٔمميةحربدي Mٔمميةحربدي Mٔمميةحربدي Mٔممية42441291424412914244129142441291

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/10/1997حسCناوي مروانحسCناوي مروانحسCناوي مروانحسCناوي مروان42431144424311444243114442431144

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/06/1997حسCين �MٔالمحسCين �MٔالمحسCين �MٔالمحسCين �Mٔالم42441129424411294244112942441129

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/11/1997حسCين ربيعحسCين ربيعحسCين ربيعحسCين ربيع42441148424411484244114842441148

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/10/1996حسوين محمدحسوين محمدحسوين محمدحسوين محمد42431094424310944243109442431094

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/02/1998حرضي Mٔمنيحرضي Mٔمنيحرضي Mٔمنيحرضي Mٔمني42431160424311604243116042431160
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/01/1999حفايض سلمىحفايض سلمىحفايض سلمىحفايض سلمى42431216424312164243121642431216

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/03/1998حفرصيد Mٔمنيحفرصيد Mٔمنيحفرصيد Mٔمنيحفرصيد Mٔمني42431167424311674243116742431167

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/04/1998حف_ظ عبدالصمدحف_ظ عبدالصمدحف_ظ عبدالصمدحف_ظ عبدالصمد42431171424311714243117142431171

42431323424313234243132342431323àحقال هنيàحقال هنيàحقال هنيàنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/04/2001حقال هنيMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللا

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�21/12/1997الÈ يوسف�الÈ يوسف�الÈ يوسف�الÈ يوسف42451148424511484245114842451148

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�05/06/2001ل�ال ارشف�ل�ال ارشف�ل�ال ارشف�ل�ال ارشف42441312424413124244131242441312

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�29/12/1997لحول معاذ�لحول معاذ�لحول معاذ�لحول معاذ42441153424411534244115342441153

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�02/05/2000لعينو مىن�لعينو مىن�لعينو مىن�لعينو مىن42441268424412684244126842441268

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�09/06/1997لوي اسامء�لوي اسامء�لوي اسامء�لوي اسامء42441125424411254244112542441125

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/06/1998محدوين املصطفىمحدوين املصطفىمحدوين املصطفىمحدوين املصطفى42441180424411804244118042441180

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/06/2000محدي عبد الرزاقمحدي عبد الرزاقمحدي عبد الرزاقمحدي عبد الرزاق42441271424412714244127142441271

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/01/1998محراوي بدرمحراوي بدرمحراوي بدرمحراوي بدر42441158424411584244115842441158

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/05/2000محري امينمحري امينمحري امينمحري امين42441266424412664244126642441266

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/02/1998محزوي �سنيمحزوي �سنيمحزوي �سنيمحزوي �سني42451154424511544245115442451154

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/03/2000محور مرميمحور مرميمحور مرميمحور مرمي42451258424512584245125842451258

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/01/1997محيد زهورمحيد زهورمحيد زهورمحيد زهور42441110424411104244111042441110

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/02/1998محيدة *اÒشةمحيدة *اÒشةمحيدة *اÒشةمحيدة *اÒشة42441166424411664244116642441166

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/07/2000حوزي محمدحوزي محمدحوزي محمدحوزي محمد42441275424412754244127542441275

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/09/2001حويض يو�سحويض يو�سحويض يو�سحويض يو�س42431339424313394243133942431339

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�17/06/1999ادري وليد�ادري وليد�ادري وليد�ادري وليد42431240424312404243124042431240

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�28/04/1998اردي ع£ن�اردي ع£ن�اردي ع£ن�اردي ع£ن42441174424411744244117442441174

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�15/09/1993امرة يو�س�امرة يو�س�امرة يو�س�امرة يو�س42451016424510164245101642451016

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/04/2001خVاز MٓيةخVاز MٓيةخVاز MٓيةخVاز Mٓية42451306424513064245130642451306

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/04/2001خàV هناءخàV هناءخàV هناءخàV هناء42431322424313224243132242431322

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/08/1999خراز محمدخراز محمدخراز محمدخراز محمد42431250424312504243125042431250

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/09/1994خربوش اUراهميخربوش اUراهميخربوش اUراهميخربوش اUراهمي42431027424310274243102742431027

42431155424311554243115542431155óخربوش عبدإالóخربوش عبدإالóخربوش عبدإالóنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/01/1998خربوش عبدإالMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللا

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/03/2000خربوش محمدخربوش محمدخربوش محمدخربوش محمد42451261424512614245126142451261

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�13/02/1995لوف محمد�لوف محمد�لوف محمد�لوف محمد42431042424310424243104242431042

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�09/11/1993ليق اUراهمي�ليق اUراهمي�ليق اUراهمي�ليق اUراهمي42441026424410264244102642441026

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/10/1997مخمخمخمخلZيش هشاملZيش هشاملZيش هشاملZيش هشام42441145424411454244114542441145

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/07/1996خ_ار �دجيةخ_ار �دجيةخ_ار �دجيةخ_ار �دجية42451086424510864245108642451086

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/11/1994خ_در محزةخ_در محزةخ_در محزةخ_در محزة42441050424410504244105042441050

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/2001دادة زtر�ءدادة زtر�ءدادة زtر�ءدادة زtر�ء42451311424513114245131142451311

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/06/1999دا�ضيض اميندا�ضيض اميندا�ضيض اميندا�ضيض امين42441223424412234244122342441223

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/04/1998داندان امنيداندان امنيداندان امنيداندان امني42431172424311724243117242431172

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/03/2001داودي Mٔرشفداودي Mٔرشفداودي Mٔرشفداودي Mٔرشف42441308424413084244130842441308

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/11/2000د^ب سهامد^ب سهامد^ب سهامد^ب سهام42431308424313084243130842431308

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/06/2001د�ان غيد�ان غيد�ان غيد�ان غيثثثثةةةة42431329424313294243132942431329

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/04/1999دحامين حمفودحامين حمفودحامين حمفودحامين حمفوظظظظ42431236424312364243123642431236

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/01/1997در^ل عبد الوا�ددر^ل عبد الوا�ددر^ل عبد الوا�ددر^ل عبد الوا�د42431103424311034243110342431103

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/02/1998درزاوي الصديقدرزاوي الصديقدرزاوي الصديقدرزاوي الصديق42441164424411644244116442441164

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/07/2001دغوغي وqداندغوغي وqداندغوغي وqداندغوغي وqدان42431331424313314243133142431331

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/10/1999دالو *دIندالو *دIندالو *دIندالو *دIن42441249424412494244124942441249

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1996دو� سف_اندو� سف_اندو� سف_اندو� سف_ان42451066424510664245106642451066

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/01/1996د� حمسنيد� حمسنيد� حمسنيد� حمسني42451068424510684245106842451068

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/06/1998د�ن محزةد�ن محزةد�ن محزةد�ن محزة42441183424411834244118342441183

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/1994را° املهديرا° املهديرا° املهديرا° املهدي42451026424510264245102642451026

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/05/1997را° عز#زةرا° عز#زةرا° عز#زةرا° عز#زة42441123424411234244112342441123
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/07/1998رامو املهديرامو املهديرامو املهديرامو املهدي42441191424411914244119142441191

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/04/2001ربيعي Mٔسامةربيعي Mٔسامةربيعي Mٔسامةربيعي Mٔسامة42431319424313194243131942431319

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/02/1996ر�الوي يو�سر�الوي يو�سر�الوي يو�سر�الوي يو�س42451073424510734245107342451073

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/03/1997رحو فاطمة الزهراءرحو فاطمة الزهراءرحو فاطمة الزهراءرحو فاطمة الزهراء42451103424511034245110342451103

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/02/2001رزيق سلمىرزيق سلمىرزيق سلمىرزيق سلمى42441304424413044244130442441304

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/07/1993رزيق فاطمة الزهراءرزيق فاطمة الزهراءرزيق فاطمة الزهراءرزيق فاطمة الزهراء42451010424510104245101042451010

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/05/1993رشCيد يوسفرشCيد يوسفرشCيد يوسفرشCيد يوسف42441010424410104244101042441010

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/10/1999رف_ق بدرا�#نرف_ق بدرا�#نرف_ق بدرا�#نرف_ق بدرا�#ن42431257424312574243125742431257

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/12/2001رقراق شC·ءرقراق شC·ءرقراق شC·ءرقراق شC·ء42451335424513354245133542451335

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/03/1996رtيطي املهديرtيطي املهديرtيطي املهديرtيطي املهدي42441081424410814244108142441081

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/02/2001رهيف �رسىرهيف �رسىرهيف �رسىرهيف �رسى42431314424313144243131442431314

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/04/1994رويك µديرويك µديرويك µديرويك µدي42441034424410344244103442441034

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/01/2001ر�ن Mٔرشفر�ن Mٔرشفر�ن Mٔرشفر�ن Mٔرشف42441303424413034244130342441303

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/09/1998ر�ن سف_انر�ن سف_انر�ن سف_انر�ن سف_ان42431195424311954243119542431195

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/12/1996رحيان محزةرحيان محزةرحيان محزةرحيان محزة42441106424411064244110642441106

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/09/1997زاغو محمدزاغو محمدزاغو محمدزاغو محمد42451126424511264245112642451126

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/07/2000زاوي املهديزاوي املهديزاوي املهديزاوي املهدي42441272424412724244127242441272

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/05/1997زبري هشامزبري هشامزبري هشامزبري هشام42451110424511104245111042451110

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/03/1998زحSوين اسامةزحSوين اسامةزحSوين اسامةزحSوين اسامة42441168424411684244116842441168

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/07/1999زرزرزرزرلكلكلكلكي ابÅسامي ابÅسامي ابÅسامي ابÅسام42431246424312464243124642431246

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/08/1999زروق عبد العز#ززروق عبد العز#ززروق عبد العز#ززروق عبد العز#ز42431251424312514243125142431251

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/05/1995زريفي ٕاميانزريفي ٕاميانزريفي ٕاميانزريفي ٕاميان42431047424310474243104742431047

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/12/1998زغود ايوبزغود ايوبزغود ايوبزغود ايوب42431212424312124243121242431212

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/12/1995زغيغ Mٔرشفزغيغ Mٔرشفزغيغ Mٔرشفزغيغ Mٔرشف42441074424410744244107442441074

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/11/1997زماح محمدزماح محمدزماح محمدزماح محمد42451137424511374245113742451137

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/10/1999زIدي محمد امنيزIدي محمد امنيزIدي محمد امنيزIدي محمد امني42431258424312584243125842431258

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1999زنغور اميانزنغور اميانزنغور اميانزنغور اميان42441206424412064244120642441206

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/04/1998زهراين دنيازهراين دنيازهراين دنيازهراين دنيا42431176424311764243117642431176

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/02/1995زهراوي ن _لزهراوي ن _لزهراوي ن _لزهراوي ن _ل42451044424510444245104442451044

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/08/1995زهري جحيبةزهري جحيبةزهري جحيبةزهري جحيبة42441068424410684244106842441068

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/04/1997زهري يو�سزهري يو�سزهري يو�سزهري يو�س42441120424411204244112042441120

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/01/2000زواكغ سعادزواكغ سعادزواكغ سعادزواكغ سعاد42451248424512484245124842451248

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/09/1997زوهري رضوانزوهري رضوانزوهري رضوانزوهري رضوان42441142424411424244114242441142

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/07/1999زويتSZة ٕاحسانزويتSZة ٕاحسانزويتSZة ٕاحسانزويتSZة ٕاحسان42451224424512244245122442451224

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/12/1998زيدان محمدزيدان محمدزيدان محمدزيدان محمد42431211424312114243121142431211

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/10/2000زيدان وليدزيدان وليدزيدان وليدزيدان وليد42451289424512894245128942451289

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/08/2000زيدوين محمدزيدوين محمدزيدوين محمدزيدوين محمد42441279424412794244127942441279

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/11/1998ز#ز خوز#ز خوز#ز خوز#ز خو����42431205424312054243120542431205

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/05/1999ز#كر رمزيز#كر رمزيز#كر رمزيز#كر رمزي42431239424312394243123942431239

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/08/1995زينون زي�بزينون زي�بزينون زي�بزينون زي�ب42451053424510534245105342451053

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/05/1998زينون سعيدزينون سعيدزينون سعيدزينون سعيد42451167424511674245116742451167

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/03/1994زينون µديزينون µديزينون µديزينون µدي42441032424410324244103242441032

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/03/1999زهيران مصطفىزهيران مصطفىزهيران مصطفىزهيران مصطفى42431229424312294243122942431229

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/07/1995ساليك سCناءساليك سCناءساليك سCناءساليك سCناء42441066424410664244106642441066

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/2000سامل زوبريسامل زوبريسامل زوبريسامل زوبري42441256424412564244125642441256

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/04/2001سCتايت يوسفسCتايت يوسفسCتايت يوسفسCتايت يوسف42441310424413104244131042441310

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/06/1994حست مرميحست مرميحست مرميحست مرمي42451029424510294245102942451029

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/06/1998حسنون Mٔيوبحسنون Mٔيوبحسنون Mٔيوبحسنون Mٔيوب42441187424411874244118742441187

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/08/1996سعدان توف_قسعدان توف_قسعدان توف_قسعدان توف_ق42441096424410964244109642441096
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/06/1999سعود رسعود رسعود رسعود رىضىضىضىض42441224424412244244122442441224

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/04/1996سعود سهامسعود سهامسعود سهامسعود سهام42451081424510814245108142451081

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/07/1993سف_ان عبد العيلسف_ان عبد العيلسف_ان عبد العيلسف_ان عبد العيل42451012424510124245101242451012

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/02/1999سفري عبدالعايلسفري عبدالعايلسفري عبدالعايلسفري عبدالعايل42441213424412134244121342441213

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/05/1998سالم Mٔمينسالم Mٔمينسالم Mٔمينسالم Mٔمين42451169424511694245116942451169

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/04/2000سلوك حمسنسلوك حمسنسلوك حمسنسلوك حمسن42431278424312784243127842431278

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/02/1994سلمي شعيبسلمي شعيبسلمي شعيبسلمي شعيب42431021424310214243102142431021

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/06/1997سلمي مروانسلمي مروانسلمي مروانسلمي مروان42441131424411314244113142441131

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/09/2000سلميي زtر�ءسلميي زtر�ءسلميي زtر�ءسلميي زtر�ء42451281424512814245128142451281

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/04/2001مسو �مسنيمسو �مسنيمسو �مسنيمسو �مسني42431320424313204243132042431320

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/04/1999مسيع �سنيمسيع �سنيمسيع �سنيمسيع �سني42451218424512184245121842451218

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/08/2001سCند فهدسCند فهدسCند فهدسCند فهد42441318424413184244131842441318

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/12/1999س�_اك وهيبةس�_اك وهيبةس�_اك وهيبةس�_اك وهيبة42431267424312674243126742431267

42441048424410484244104842441048àسهالل هنàسهالل هنàسهالل هنàنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/10/1994سهالل هنMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاq003

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/07/2001سوطو فاطمة الزهراءسوطو فاطمة الزهراءسوطو فاطمة الزهراءسوطو فاطمة الزهراء42451320424513204245132042451320

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/12/1999سواليم الياسسواليم الياسسواليم الياسسواليم الياس42441253424412534244125342441253

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/06/1998سZسوان *ادلسZسوان *ادلسZسوان *ادلسZسوان *ادل42441186424411864244118642441186

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/06/1999شادي معرانشادي معرانشادي معرانشادي معران42441225424412254244122542441225

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/08/2000شاtر ا�سشاtر ا�سشاtر ا�سشاtر ا�س42441276424412764244127642441276

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/07/1993شاtر عبدالكرميشاtر عبدالكرميشاtر عبدالكرميشاtر عبدالكرمي42451013424510134245101342451013

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/09/1996شCبZب بوشعيبشCبZب بوشعيبشCبZب بوشعيبشCبZب بوشعيب42431093424310934243109342431093

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/12/1997ش _ل عبد هللاش _ل عبد هللاش _ل عبد هللاش _ل عبد هللا42431150424311504243115042431150

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/08/2001شCتوان معرشCتوان معرشCتوان معرشCتوان معر42441321424413214244132142441321

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/12/2000شديل Mٔمميةشديل Mٔمميةشديل Mٔمميةشديل Mٔممية42441296424412964244129642441296

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/01/2000رشاف Mٔسامةرشاف Mٔسامةرشاف Mٔسامةرشاف Mٔسامة42451245424512454245124542451245

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/01/1997رشاكين *اÒشةرشاكين *اÒشةرشاكين *اÒشةرشاكين *اÒشة42431106424311064243110642431106

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/11/1995رشود زي�برشود زي�برشود زي�برشود زي�ب42451064424510644245106442451064

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/12/2001رشيف �دجيةرشيف �دجيةرشيف �دجيةرشيف �دجية42431348424313484243134842431348

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/08/1998شعبون يوسفشعبون يوسفشعبون يوسفشعبون يوسف42441194424411944244119442441194

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/03/1999شعييب Mٔسامةشعييب Mٔسامةشعييب Mٔسامةشعييب Mٔسامة42431227424312274243122742431227

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/06/1998شفSاج ادر�سشفSاج ادر�سشفSاج ادر�سشفSاج ادر�س42441188424411884244118842441188

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/11/1999شف_قي Mٔسامةشف_قي Mٔسامةشف_قي Mٔسامةشف_قي Mٔسامة42431262424312624243126242431262

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/09/1995شف_ل امينشف_ل امينشف_ل امينشف_ل امين42441070424410704244107042441070

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/04/1999شقراوي زtر�ءشقراوي زtر�ءشقراوي زtر�ءشقراوي زtر�ء42431234424312344243123442431234

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/12/1997شقرون محمدشقرون محمدشقرون محمدشقرون محمد42441150424411504244115042441150

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/03/1998شكري امالشكري امالشكري امالشكري امال42431164424311644243116442431164

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/09/1995شكSاوي املهديشكSاوي املهديشكSاوي املهديشكSاوي املهدي42451056424510564245105642451056

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/01/2002شامع �دجيةشامع �دجيةشامع �دجيةشامع �دجية42431354424313544243135442431354

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/09/1996شهاب رشCيدشهاب رشCيدشهاب رشCيدشهاب رشCيد42431092424310924243109242431092

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/05/2001شهيب زtر�ءشهيب زtر�ءشهيب زtر�ءشهيب زtر�ء42451316424513164245131642451316

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/01/2001شهري عبدهللاشهري عبدهللاشهري عبدهللاشهري عبدهللا42441299424412994244129942441299

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/10/1996شوفاين فاطمة الزهراءشوفاين فاطمة الزهراءشوفاين فاطمة الزهراءشوفاين فاطمة الزهراء42441102424411024244110242441102

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/10/1997شوشوشوشوخيخيخيخيان ا�سان ا�سان ا�سان ا�س42441147424411474244114742441147

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/11/1995شVZل سهيلشVZل سهيلشVZل سهيلشVZل سهيل42431068424310684243106842431068

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/12/1994شCيخي طارقشCيخي طارقشCيخي طارقشCيخي طارق42431035424310354243103542431035

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/08/2000صانيص *اÒشةصانيص *اÒشةصانيص *اÒشةصانيص *اÒشة42431293424312934243129342431293

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/02/2001صاييب ٕاميانصاييب ٕاميانصاييب ٕاميانصاييب ٕاميان42451298424512984245129842451298

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/02/1998صبار نورةصبار نورةصبار نورةصبار نورة42441160424411604244116042441160

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/12/2001صربي سلمىصربي سلمىصربي سلمىصربي سلمى42451336424513364245133642451336

53/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/04/1997صربي هدىصربي هدىصربي هدىصربي هدى42441121424411214244112142441121

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/07/1997صبوري دنياصبوري دنياصبوري دنياصبوري دنيا42431133424311334243113342431133

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/02/1995صبيصبيصبيصبيحححح عبدالرحمي عبدالرحمي عبدالرحمي عبدالرحمي42451045424510454245104542451045

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/08/2000حصحصحصحصران ن _لران ن _لران ن _لران ن _ل42441280424412804244128042441280

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/05/1995رصارصارصارصاخخخخ مراد مراد مراد مراد42431045424310454243104542431045

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/08/2001صلوح ماqدةصلوح ماqدةصلوح ماqدةصلوح ماqدة42431337424313374243133742431337

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/04/2000صليحي �دجيةصليحي �دجيةصليحي �دجيةصليحي �دجية42451264424512644245126442451264

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/2001صواب Mٔرشفصواب Mٔرشفصواب Mٔرشفصواب Mٔرشف42431310424313104243131042431310

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/08/1998طاهر رطاهر رطاهر رطاهر رىضىضىضىض42441192424411924244119242441192

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/09/2000طراد Mٔرشفطراد Mٔرشفطراد Mٔرشفطراد Mٔرشف42451282424512824245128242451282

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/09/2001طر^ج فاطمة الزهراءطر^ج فاطمة الزهراءطر^ج فاطمة الزهراءطر^ج فاطمة الزهراء42441325424413254244132542441325

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/03/2001طرمون محمدطرمون محمدطرمون محمدطرمون محمد42441306424413064244130642441306

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/01/1997طل�ا Mٔمميةطل�ا Mٔمميةطل�ا Mٔمميةطل�ا Mٔممية42441108424411084244110842441108

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/07/1993طييب فاطمة الزهراءطييب فاطمة الزهراءطييب فاطمة الزهراءطييب فاطمة الزهراء42451011424510114245101142451011

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/06/2000ظظظظافر عبد النيبافر عبد النيبافر عبد النيبافر عبد النيب42431283424312834243128342431283

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/08/1998ظظظظياء هبةياء هبةياء هبةياء هبة42431186424311864243118642431186

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/06/1995*ابد امين*ابد امين*ابد امين*ابد امين42441065424410654244106542441065

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/11/1998*ابد يوسف*ابد يوسف*ابد يوسف*ابد يوسف42451191424511914245119142451191

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/05/1996*ادل اميان*ادل اميان*ادل اميان*ادل اميان42431082424310824243108242431082

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/06/1998*ادل tرمية*ادل tرمية*ادل tرمية*ادل tرمية42441189424411894244118942441189

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/07/1997*ازم الزيتوين*ازم الزيتوين*ازم الزيتوين*ازم الزيتوين42431130424311304243113042431130

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/10/1997*اطف MٔفSدي *دIن*اطف MٔفSدي *دIن*اطف MٔفSدي *دIن*اطف MٔفSدي *دIن42441143424411434244114342441143

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/07/1995*اطف سف_ان*اطف سف_ان*اطف سف_ان*اطف سف_ان42431056424310564243105642431056

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/11/1996*اطف عبدالرزاق*اطف عبدالرزاق*اطف عبدالرزاق*اطف عبدالرزاق42451093424510934245109342451093

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/02/1998*اق_ل �دجية*اق_ل �دجية*اق_ل �دجية*اق_ل �دجية42441163424411634244116342441163

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/01/1993*اق_ل هاين*اق_ل هاين*اق_ل هاين*اق_ل هاين42441005424410054244100542441005

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/02/1995*امر �*امر �*امر �*امر �رسرسرسرس42431041424310414243104142431041

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/08/1999*اÒشة اجنوي محمد*اÒشة اجنوي محمد*اÒشة اجنوي محمد*اÒشة اجنوي محمد42451233424512334245123342451233

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/06/1997عباد MٓسCيةعباد MٓسCيةعباد MٓسCيةعباد MٓسCية42431128424311284243112842431128

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/11/1998عباد حسنعباد حسنعباد حسنعباد حسن42431204424312044243120442431204

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/02/1998عباد ع£نعباد ع£نعباد ع£نعباد ع£ن42431163424311634243116342431163

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/10/1999عبادي هناءعبادي هناءعبادي هناءعبادي هناء42451236424512364245123642451236

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/02/1994عبايس كاملعبايس كاملعبايس كاملعبايس كامل42431022424310224243102242431022

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/12/1998عبد يوسفعبد يوسفعبد يوسفعبد يوسف42451196424511964245119642451196

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/10/1999عبدإالó مرميعبدإالó مرميعبدإالó مرميعبدإالó مرمي42451237424512374245123742451237

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/06/1995عبدالصمد جوهريعبدالصمد جوهريعبدالصمد جوهريعبدالصمد جوهري42431052424310524243105242431052

ىىىى42451262424512624245126242451262 ����µ عبدانµ عبدانµ عبدانµ نفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/03/2000عبدانMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ة

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/03/1994عبدالوي امحدعبدالوي امحدعبدالوي امحدعبدالوي امحد42451024424510244245102442451024

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/01/1995عباليل مروانعباليل مروانعباليل مروانعباليل مروان42441053424410534244105342441053

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/01/2000عبور محمدعبور محمدعبور محمدعبور محمد42451247424512474245124742451247

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/01/1996عيب حمسنعيب حمسنعيب حمسنعيب حمسن42451069424510694245106942451069

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/02/2000عبيدة ع£نعبيدة ع£نعبيدة ع£نعبيدة ع£ن42451249424512494245124942451249

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/05/1996ع£ن بياع£ن بياع£ن بياع£ن بياضضضض42451085424510854245108542451085

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/10/1998جعيل عبد الصمدجعيل عبد الصمدجعيل عبد الصمدجعيل عبد الصمد42431199424311994243119942431199

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/08/1993عر^وي زtر�ءعر^وي زtر�ءعر^وي زtر�ءعر^وي زtر�ء42441019424410194244101942441019

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/08/1999عرtويب محمدعرtويب محمدعرtويب محمدعرtويب محمد42441235424412354244123542441235

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/08/1998عروي محمدعروي محمدعروي محمدعروي محمد42431192424311924243119242431192

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/03/1996عريف ماهرعريف ماهرعريف ماهرعريف ماهر42441082424410824244108242441082

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/06/1997عز ا�#ن هوايلعز ا�#ن هوايلعز ا�#ن هوايلعز ا�#ن هوايل42441132424411324244113242441132
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/10/1999عسعوس محزةعسعوس محزةعسعوس محزةعسعوس محزة42451239424512394245123942451239

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/06/1993عشوي زtر�ءعشوي زtر�ءعشوي زtر�ءعشوي زtر�ء42431010424310104243101042431010

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/06/1998عصام برصيعصام برصيعصام برصيعصام برصي42451175424511754245117542451175

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/02/1997عطفي عبد الرحامنعطفي عبد الرحامنعطفي عبد الرحامنعطفي عبد الرحامن42451096424510964245109642451096

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/07/1993عف_ف امحدعف_ف امحدعف_ف امحدعف_ف امحد42441013424410134244101342441013

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/04/2000عف_في Mٔمينعف_في Mٔمينعف_في Mٔمينعف_في Mٔمين42441264424412644244126442441264

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/06/1998عقاوي صالح ا�#نعقاوي صالح ا�#نعقاوي صالح ا�#نعقاوي صالح ا�#ن42441184424411844244118442441184

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/07/1996عاكف رضاعاكف رضاعاكف رضاعاكف رضا42441092424410924244109242441092

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1999عكVة عامدعكVة عامدعكVة عامدعكVة عامد42451198424511984245119842451198

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/05/2001*ل*ل*ل*لجججج عبد الرزاق عبد الرزاق عبد الرزاق عبد الرزاق42431327424313274243132742431327

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/12/1998*لو صاUرة*لو صاUرة*لو صاUرة*لو صاUرة42431214424312144243121442431214

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/12/1999*لو جهر*لو جهر*لو جهر*لو جهر42431268424312684243126842431268

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/01/1995*لوش نور ا�#ن*لوش نور ا�#ن*لوش نور ا�#ن*لوش نور ا�#ن42431038424310384243103842431038

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/06/2001*لوي فاطمة الزهراء*لوي فاطمة الزهراء*لوي فاطمة الزهراء*لوي فاطمة الزهراء42441314424413144244131442441314

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/09/2000عامد Mٔسوسعامد Mٔسوسعامد Mٔسوسعامد Mٔسوس42451285424512854245128542451285

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/01/1995عامر أ�مغاري املهديعامر أ�مغاري املهديعامر أ�مغاري املهديعامر أ�مغاري املهدي42441055424410554244105542441055

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/06/1999عامر عامدعامر عامدعامر عامدعامر عامد42441227424412274244122742441227

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/08/2001معر اليويسمعر اليويسمعر اليويسمعر اليويس42451325424513254245132542451325

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/07/2000معري عامدمعري عامدمعري عامدمعري عامد42431289424312894243128942431289

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/05/1993معاليق معادمعاليق معادمعاليق معادمعاليق معاد42451009424510094245100942451009

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/05/1996عنان �ليلعنان �ليلعنان �ليلعنان �ليل42441088424410884244108842441088

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/03/1998عنVZة يو�سعنVZة يو�سعنVZة يو�سعنVZة يو�س42431170424311704243117042431170

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/04/1996*ني طامر �Mٔس*ني طامر �Mٔس*ني طامر �Mٔس*ني طامر �Mٔس42431080424310804243108042431080

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةÁ21/11/2001ايب ندىÁايب ندىÁايب ندىÁايب ندى42441331424413314244133142441331

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/07/2001غرابو Mٔيوبغرابو Mٔيوبغرابو Mٔيوبغرابو Mٔيوب42431333424313334243133342431333

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/05/1993غزايل محزةغزايل محزةغزايل محزةغزايل محزة42431008424310084243100842431008

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/04/1994غزواين يوسفغزواين يوسفغزواين يوسفغزواين يوسف42441035424410354244103542441035

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/09/1997غزيل يوسفغزيل يوسفغزيل يوسفغزيل يوسف42451130424511304245113042451130

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/05/2001غضيف شC·ءغضيف شC·ءغضيف شC·ءغضيف شC·ء42451314424513144245131442451314

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/04/1997غطاي عبدالرحميغطاي عبدالرحميغطاي عبدالرحميغطاي عبدالرحمي42431123424311234243112342431123

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/01/1995غطوس محمدغطوس محمدغطوس محمدغطوس محمد42441059424410594244105942441059

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةÁ09/01/1999اليم عبد الكرميÁاليم عبد الكرميÁاليم عبد الكرميÁاليم عبد الكرمي42451200424512004245120042451200

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/1993غنام امنيغنام امنيغنام امنيغنام امني42431009424310094243100942431009

42441207424412074244120742441207àغنباز هنيàغنباز هنيàغنباز هنيàنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1999غنباز هنيMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاqن ح_انU رUاq011

42451172424511724245117242451172àغيلوف هنيàغيلوف هنيàغيلوف هنيàنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/06/1998غيلوف هنيMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ة

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/12/1997فاتيفاتيفاتيفاتيحححح اسامة اسامة اسامة اسامة42451147424511474245114742451147

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/01/1997فاضل ا�سفاضل ا�سفاضل ا�سفاضل ا�س42451095424510954245109542451095

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/02/2002فاضل ايوبفاضل ايوبفاضل ايوبفاضل ايوب42431355424313554243135542431355

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/07/1999فاضل يوسففاضل يوسففاضل يوسففاضل يوسف42441230424412304244123042441230

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/05/1994فاضيل سعيدفاضيل سعيدفاضيل سعيدفاضيل سعيد42441039424410394244103942441039

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/06/1993فا#زي اميانفا#زي اميانفا#زي اميانفا#زي اميان42431011424310114243101142431011

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/10/1997فائق نعامنفائق نعامنفائق نعامنفائق نعامن42431143424311434243114342431143

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/02/1999ف�ف�ف�ف�حححح ا�#ن عبدهللا ا�#ن عبدهللا ا�#ن عبدهللا ا�#ن عبدهللا42431224424312244243122442431224

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/12/1992ف�ف�ف�ف�حححح الرحمي زtر�ء الرحمي زtر�ء الرحمي زtر�ء الرحمي زtر�ء42431001424310014243100142431001

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/02/1997ف�حي مسريةف�حي مسريةف�حي مسريةف�حي مسرية42441116424411164244111642441116

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1998ف�يتة ع£نف�يتة ع£نف�يتة ع£نف�يتة ع£ن42451149424511494245114942451149

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/08/2000فراح يوسففراح يوسففراح يوسففراح يوسف42451277424512774245127742451277

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/09/1996فر�ات وليدفر�ات وليدفر�ات وليدفر�ات وليد42441099424410994244109942441099

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/09/1996فر�ان مسيةفر�ان مسيةفر�ان مسيةفر�ان مسية42441098424410984244109842441098
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/02/1997فري اUراهميفري اUراهميفري اUراهميفري اUراهمي42451098424510984245109842451098

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/09/2001فصال Mٔرشففصال Mٔرشففصال Mٔرشففصال Mٔرشف42441323424413234244132342441323

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/04/1998فالح اسامعيلفالح اسامعيلفالح اسامعيلفالح اسامعيل42451161424511614245116142451161

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/05/2000فاليل ٕاسامعيلفاليل ٕاسامعيلفاليل ٕاسامعيلفاليل ٕاسامعيل42451270424512704245127042451270

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/02/1997فSاح بومجعةفSاح بومجعةفSاح بومجعةفSاح بومجعة42441115424411154244111542441115

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/03/2000فهمي مروانفهمي مروانفهمي مروانفهمي مروان42451255424512554245125542451255

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/07/2001فوزي وليدفوزي وليدفوزي وليدفوزي وليد42431334424313344243133442431334

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/03/1999فZساح اميانفZساح اميانفZساح اميانفZساح اميان42431228424312284243122842431228

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/04/1995ف_ل �لميةف_ل �لميةف_ل �لميةف_ل �لمية42441060424410604244106042441060

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/12/1997قاد#ري محزةقاد#ري محزةقاد#ري محزةقاد#ري محزة42431149424311494243114942431149

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/08/2000قامسي ارشفقامسي ارشفقامسي ارشفقامسي ارشف42451280424512804245128042451280

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/02/2002قاسCمي جSاتقاسCمي جSاتقاسCمي جSاتقاسCمي جSات42431356424313564243135642431356

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/12/1998قاميس دنياقاميس دنياقاميس دنياقاميس دنيا42451195424511954245119542451195

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/03/1999قانت قانت قانت قانت حضحضحضحضىىىى42431230424312304243123042431230

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/11/2000قVعرتي عبدالهاديقVعرتي عبدالهاديقVعرتي عبدالهاديقVعرتي عبدالهادي42431309424313094243130942431309

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/03/1999قدمري سك_نةقدمري سك_نةقدمري سك_نةقدمري سك_نة42451209424512094245120942451209

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/05/2002قر^ش Mٔمميةقر^ش Mٔمميةقر^ش Mٔمميةقر^ش Mٔممية42441340424413404244134042441340

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/11/2000قر^ش سف_انقر^ش سف_انقر^ش سف_انقر^ش سف_ان42451291424512914245129142451291

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/10/1996قريش سلمىقريش سلمىقريش سلمىقريش سلمى42431096424310964243109642431096

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/09/1998قرطال يوسفقرطال يوسفقرطال يوسفقرطال يوسف42451182424511824245118242451182

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/11/2001قرمان محمدقرمان محمدقرمان محمدقرمان محمد42431344424313444243134442431344

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/05/1996قروي امميةقروي امميةقروي امميةقروي اممية42441089424410894244108942441089

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/01/1997قر�يش املهديقر�يش املهديقر�يش املهديقر�يش املهدي42441111424411114244111142441111

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/01/1998قريفة سCناءقريفة سCناءقريفة سCناءقريفة سCناء42431154424311544243115442431154

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/03/1993قسCميو مرادقسCميو مرادقسCميو مرادقسCميو مراد42451008424510084245100842451008

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/07/1997قصري الزييدقصري الزييدقصري الزييدقصري الزييد42431132424311324243113242431132

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/03/2000قSطاري MٔرشفقSطاري MٔرشفقSطاري MٔرشفقSطاري Mٔرشف42431276424312764243127642431276

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/08/1996قSفوح محمد امنيقSفوح محمد امنيقSفوح محمد امنيقSفوح محمد امني42451087424510874245108742451087

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/05/1996قوام رqاءقوام رqاءقوام رqاءقوام رqاء42451084424510844245108442451084

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/03/2000اكميل �Mٔساكميل �Mٔساكميل �Mٔساكميل �Mٔس42451256424512564245125642451256

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/12/1992اكم_يل فريداكم_يل فريداكم_يل فريداكم_يل فريد42451002424510024245100242451002

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/10/1994كرباوي ع£نكرباوي ع£نكرباوي ع£نكرباوي ع£ن42441047424410474244104742441047

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/08/1999ككككثثثثري مرميري مرميري مرميري مرمي42451232424512324245123242451232

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt15/05/1994رجوط �دجيةtرجوط �دجيةtرجوط �دجيةtرجوط �دجية42441041424410414244104142441041

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt26/07/1999رطاوي اسامعيلtرطاوي اسامعيلtرطاوي اسامعيلtرطاوي اسامعيل42431247424312474243124742431247

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt15/03/1998رماج �سنيtرماج �سنيtرماج �سنيtرماج �سني42441167424411674244116742441167

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt25/06/1999رنوف Mٔرشفtرنوف Mٔرشفtرنوف Mٔرشفtرنوف Mٔرشف42441228424412284244122842441228

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt02/12/1999ريب اUراهميtريب اUراهميtريب اUراهميtريب اUراهمي42431264424312644243126442431264

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt10/04/1998رمي يو�سtرمي يو�سtرمي يو�سtرمي يو�س42431174424311744243117442431174

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/10/1998كزار محمدكزار محمدكزار محمدكزار محمد42431201424312014243120142431201

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt03/09/1999ساب محزةtساب محزةtساب محزةtساب محزة42431253424312534243125342431253

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�08/02/1999شاف �سني�شاف �سني�شاف �سني�شاف �سني42431222424312224243122242431222

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�25/11/1998رصى اسامة�رصى اسامة�رصى اسامة�رصى اسامة42451193424511934245119342451193

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/11/2001كف_كف_كف_كف_حححح Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب42441332424413324244133242441332

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/07/1993لكلكلكلكييت �سنيييت �سنيييت �سنيييت �سني42441014424410144244101442441014

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/01/1995لكلكلكلكييل صوف_اييل صوف_اييل صوف_اييل صوف_ا42431039424310394243103942431039

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/05/1998كامل احسانكامل احسانكامل احسانكامل احسان42451170424511704245117042451170

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/11/1999مكمكمكمكيل معاذيل معاذيل معاذيل معاذ42431263424312634243126342431263

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/09/1993ك�سوس ايوبك�سوس ايوبك�سوس ايوبك�سوس ايوب42441022424410224244102242441022
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/02/2001كنون Mٔسامءكنون Mٔسامءكنون Mٔسامءكنون Mٔسامء42431315424313154243131542431315

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt08/07/2000وحامد tوsرtوحامد tوsرtوحامد tوsرtوحامد tوsر42431287424312874243128742431287

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt16/10/1998ود�ل ٕالياسtود�ل ٕالياسtود�ل ٕالياسtود�ل ٕالياس42441197424411974244119742441197

q007اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةt23/07/1997ورو زهريtورو زهريtورو زهريtورو زهري42441136424411364244113642441136

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/02/1995لربيين حمسنلربيين حمسنلربيين حمسنلربيين حمسن42451043424510434245104342451043

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/08/1997محليدي اUراهميمحليدي اUراهميمحليدي اUراهميمحليدي اUراهمي42451122424511224245112242451122

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/01/2000محليين عبدالغفورمحليين عبدالغفورمحليين عبدالغفورمحليين عبدالغفور42431273424312734243127342431273

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/09/1996حلياين عبداحلقحلياين عبداحلقحلياين عبداحلقحلياين عبداحلق42431090424310904243109042431090

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/08/1995خلرض يوسفخلرض يوسفخلرض يوسفخلرض يوسف42431059424310594243105942431059

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/09/1997مخليل ^سنيمخليل ^سنيمخليل ^سنيمخليل ^سني42431139424311394243113942431139

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/01/1998خلواøري حسنخلواøري حسنخلواøري حسنخلواøري حسن42441156424411564244115642441156

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/07/1993لشهاب عبدالرزاقلشهاب عبدالرزاقلشهاب عبدالرزاقلشهاب عبدالرزاق42431012424310124243101242431012

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/12/1994لشهب ايوبلشهب ايوبلشهب ايوبلشهب ايوب42451038424510384245103842451038

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/10/2000لطرش بوثل´ة سلمىلطرش بوثل´ة سلمىلطرش بوثل´ة سلمىلطرش بوثل´ة سلمى42451290424512904245129042451290

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/07/2001لطفي زي�بلطفي زي�بلطفي زي�بلطفي زي�ب42451322424513224245132242451322

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/07/1994لطفي سف_انلطفي سف_انلطفي سف_انلطفي سف_ان42441046424410464244104642441046

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/05/1998لطيفي زtر�ءلطيفي زtر�ءلطيفي زtر�ءلطيفي زtر�ء42451163424511634245116342451163

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/03/1998لعز#زي عبدالرحميلعز#زي عبدالرحميلعز#زي عبدالرحميلعز#زي عبدالرحمي42451157424511574245115742451157

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/10/1993لعامري املهديلعامري املهديلعامري املهديلعامري املهدي42451017424510174245101742451017

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/09/1997لعامري فهدلعامري فهدلعامري فهدلعامري فهد42451129424511294245112942451129

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/08/1997لعنيا سهيللعنيا سهيللعنيا سهيللعنيا سهيل42451125424511254245112542451125

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/04/1993لغر�يس بدرلغر�يس بدرلغر�يس بدرلغر�يس بدر42441007424410074244100742441007

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/03/1994لغزاوى محيدلغزاوى محيدلغزاوى محيدلغزاوى محيد42441029424410294244102942441029

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/03/1996لفرويك يوسفلفرويك يوسفلفرويك يوسفلفرويك يوسف42451079424510794245107942451079

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1996لك�ل معرلك�ل معرلك�ل معرلك�ل معر42441076424410764244107642441076

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/07/2001لكراري جهرلكراري جهرلكراري جهرلكراري جهر42441315424413154244131542441315

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/12/1999لكراميي مروانلكراميي مروانلكراميي مروانلكراميي مروان42451243424512434245124342451243

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/01/1996لكSيديلكSيديلكSيديلكSيديMٔ XXXXسامة Mٔسامة Mٔسامة Mٔسامة42431076424310764243107642431076

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/06/1997ملطي مروانملطي مروانملطي مروانملطي مروان42431127424311274243112742431127

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/08/1998لوديين طارقلوديين طارقلوديين طارقلوديين طارق42441195424411954244119542441195

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/10/2000لوراوي مرميلوراوي مرميلوراوي مرميلوراوي مرمي42441288424412884244128842441288

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/01/1999لوزار اسامعيللوزار اسامعيللوزار اسامعيللوزار اسامعيل42441210424412104244121042441210

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/11/1998لوزة هشاملوزة هشاملوزة هشاملوزة هشام42431210424312104243121042431210

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1996لوهان عبدالرحميلوهان عبدالرحميلوهان عبدالرحميلوهان عبدالرحمي42431071424310714243107142431071

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/03/1998ليعقويب املهديليعقويب املهديليعقويب املهديليعقويب املهدي42431168424311684243116842431168

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/03/2000ماليك �ماليك �ماليك �ماليك �رسرسرسرس42451260424512604245126042451260

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/10/1998مممم����ٔمون املهدئمون املهدئمون املهدئمون املهدي42441198424411984244119842441198

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/05/1994ماوي محزةماوي محزةماوي محزةماوي محزة42441043424410434244104342441043

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/01/1999مVارك عصاممVارك عصاممVارك عصاممVارك عصام42441209424412094244120942441209

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/03/1995مVايل مVايل مVايل مVايل لكثلكثلكثلكثوموموموم42431043424310434243104342431043

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/12/2000مربوك محمدمربوك محمدمربوك محمدمربوك محمد42441295424412954244129542441295

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/11/2000م سط يوسفم سط يوسفم سط يوسفم سط يوسف42441293424412934244129342441293

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/02/1999م شور احلسنيم شور احلسنيم شور احلسنيم شور احلسني42451204424512044245120442451204

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/07/1993م شور نورا�#نم شور نورا�#نم شور نورا�#نم شور نورا�#ن42431013424310134243101342431013

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/03/1999ممممزتزتزتزتيك �Mٔسيك �Mٔسيك �Mٔسيك �Mٔس42451210424512104245121042451210

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/09/1997م�صديق حيم�صديق حيم�صديق حيم�صديق حيىيىيىيىي42451128424511284245112842451128

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/01/1996جمجمجمجميد عبد هللايد عبد هللايد عبد هللايد عبد هللا42431077424310774243107742431077

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/05/2000حمبويب م_لودةحمبويب م_لودةحمبويب م_لودةحمبويب م_لودة42451268424512684245126842451268

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/10/1999حمراب زtر�ءحمراب زtر�ءحمراب زtر�ءحمراب زtر�ء42451240424512404245124042451240
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/11/1994حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ *ادل *ادل *ادل *ادل42431032424310324243103242431032

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/08/1998محمودي امميةمحمودي امميةمحمودي امميةمحمودي اممية42431189424311894243118942431189

010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/08/1998خمخمخمخملوق Mٔيوبلوق Mٔيوبلوق Mٔيوبلوق Mٔيوب42431191424311914243119142431191

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/12/1996مداح زtر�ءمداح زtر�ءمداح زtر�ءمداح زtر�ء42431099424310994243109942431099

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/07/2000مدرعي معرانمدرعي معرانمدرعي معرانمدرعي معران42441273424412734244127342441273

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/02/1999مدملان Mٔسامةمدملان Mٔسامةمدملان Mٔسامةمدملان Mٔسامة42441212424412124244121242441212

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية31/12/1992مدين هاجرمدين هاجرمدين هاجرمدين هاجر42451003424510034245100342451003

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/01/1998مديدي �دجيةمديدي �دجيةمديدي �دجيةمديدي �دجية42431157424311574243115742431157

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/01/1998مديدي �دجيةمديدي �دجيةمديدي �دجيةمديدي �دجية42441157424411574244115742441157

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/06/1995مراد زي�بمراد زي�بمراد زي�بمراد زي�ب42431050424310504243105042431050

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/01/1996مربوح يوسفمربوح يوسفمربوح يوسفمربوح يوسف42441077424410774244107742441077

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/03/2000مر�ح محمدمر�ح محمدمر�ح محمدمر�ح محمد42431277424312774243127742431277

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/07/2000مرحوم Mٔرشفمرحوم Mٔرشفمرحوم Mٔرشفمرحوم Mٔرشف42431292424312924243129242431292

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/06/1998مرزاق املهديمرزاق املهديمرزاق املهديمرزاق املهدي42441185424411854244118542441185

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/01/1996مرزاق يوسفمرزاق يوسفمرزاق يوسفمرزاق يوسف42451070424510704245107042451070

003أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/09/1995مرساين ف�مرساين ف�مرساين ف�مرساين ف�حححح هللا هللا هللا هللا42431060424310604243106042431060

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/02/1999مرقطي اسامةمرقطي اسامةمرقطي اسامةمرقطي اسامة42451206424512064245120642451206

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/11/1997مرويش يو�سمرويش يو�سمرويش يو�سمرويش يو�س42431147424311474243114742431147

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/09/2000مر�شة سعيدمر�شة سعيدمر�شة سعيدمر�شة سعيد42431301424313014243130142431301

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/01/2000مرمي شهاب ا�#نمرمي شهاب ا�#نمرمي شهاب ا�#نمرمي شهاب ا�#ن42451246424512464245124642451246

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/06/2001مزاوي اIسمزاوي اIسمزاوي اIسمزاوي اIس42451317424513174245131742451317

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/10/2000مزوزي الزيتوينمزوزي الزيتوينمزوزي الزيتوينمزوزي الزيتوين42441290424412904244129042441290

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/05/1994مسا*د Mٔمنيمسا*د Mٔمنيمسا*د Mٔمنيمسا*د Mٔمني42451027424510274245102742451027

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/10/1999مساعيد معاذمساعيد معاذمساعيد معاذمساعيد معاذ42431256424312564243125642431256

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/07/1999مسCتور سCناءمسCتور سCناءمسCتور سCناءمسCتور سCناء42451225424512254245122542451225

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/01/1998مسCتور يوسفمسCتور يوسفمسCتور يوسفمسCتور يوسف42441154424411544244115442441154

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/06/2001مسطو فاطمة الزهراءمسطو فاطمة الزهراءمسطو فاطمة الزهراءمسطو فاطمة الزهراء42431328424313284243132842431328

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/02/1998مسقمي محمدمسقمي محمدمسقمي محمدمسقمي محمد42431159424311594243115942431159

q008اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/12/1997مسيك محمدمسيك محمدمسيك محمدمسيك محمد42441151424411514244115142441151

008أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/09/1997مسليك يو�سمسليك يو�سمسليك يو�سمسليك يو�س42431141424311414243114142431141

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/09/1998مسCيوي سعيدةمسCيوي سعيدةمسCيوي سعيدةمسCيوي سعيدة42451181424511814245118142451181

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/12/1997مشكور يوسفمشكور يوسفمشكور يوسفمشكور يوسف42451145424511454245114542451145

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/07/2000مصباح يو�سمصباح يو�سمصباح يو�سمصباح يو�س42431290424312904243129042431290

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية21/03/2001مضمون ٕالياسمضمون ٕالياسمضمون ٕالياسمضمون ٕالياس42431318424313184243131842431318

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/05/2000مطيع عبد الهاديمطيع عبد الهاديمطيع عبد الهاديمطيع عبد الهادي42431280424312804243128042431280

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/08/1999معتدل هدىمعتدل هدىمعتدل هدىمعتدل هدى42431252424312524243125242431252

011الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/05/1999معمعمعمعزتزتزتزت حمسن حمسن حمسن حمسن42451220424512204245122042451220

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/07/2000معرويف حسCناءمعرويف حسCناءمعرويف حسCناءمعرويف حسCناء42451274424512744245127442451274

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/01/2000معز لبىنمعز لبىنمعز لبىنمعز لبىن42431274424312744243127442431274

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/07/2002معزاز د*اءمعزاز د*اءمعزاز د*اءمعزاز د*اء42451340424513404245134042451340

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/04/1997معوايس م_لودمعوايس م_لودمعوايس م_لودمعوايس م_لود42451106424511064245110642451106

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/01/1995معيين سارةمعيين سارةمعيين سارةمعيين سارة42441057424410574244105742441057

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/02/1999مغاري يو�سمغاري يو�سمغاري يو�سمغاري يو�س42431223424312234243122342431223

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/08/1999مغفور سل·نمغفور سل·نمغفور سل·نمغفور سل·ن42431249424312494243124942431249

q010اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/06/1998مغفور هندمغفور هندمغفور هندمغفور هند42441181424411814244118142441181

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/10/2000مغين عز#زمغين عز#زمغين عز#زمغين عز#ز42451288424512884245128842451288

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/10/1995مغيث سعادمغيث سعادمغيث سعادمغيث سعاد42441072424410724244107242441072

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/01/1997مف�اح سلمىمف�اح سلمىمف�اح سلمىمف�اح سلمى42441109424411094244110942441109

015الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/12/2000مفطم �Mٔسمفطم �Mٔسمفطم �Mٔسمفطم �Mٔس42451294424512944245129442451294
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/12/1996مقVول عبد الغينمقVول عبد الغينمقVول عبد الغينمقVول عبد الغين42431100424311004243110042431100

q012اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/07/1999مكرمي سهاممكرمي سهاممكرمي سهاممكرمي سهام42441229424412294244122942441229

003الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/07/1995ملياين �سنيملياين �سنيملياين �سنيملياين �سني42451050424510504245105042451050

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/04/2000مSار فاطمة الزهراءمSار فاطمة الزهراءمSار فاطمة الزهراءمSار فاطمة الزهراء42451263424512634245126342451263

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/09/2001مSصت مSصت مSصت مSصت حضحضحضحضىىىى42441322424413224244132242441322

004الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/04/1996مواق Mٔمميةمواق Mٔمميةمواق Mٔمميةمواق Mٔممية42451080424510804245108042451080

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/02/1997موتق ا�#ن شعيبموتق ا�#ن شعيبموتق ا�#ن شعيبموتق ا�#ن شعيب42431108424311084243110842431108

006أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/03/1997مودة رضامودة رضامودة رضامودة رضا42431116424311164243111642431116

42431182424311824243118242431182àموسايف هنيàموسايف هنيàموسايف هنيàنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية29/06/1998موسايف هنيMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ010أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللا

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/04/1998موساوي عبدإالالهموساوي عبدإالالهموساوي عبدإالالهموساوي عبدإالاله42441169424411694244116942441169

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية25/03/1998موعرف ايوبموعرف ايوبموعرف ايوبموعرف ايوب42451159424511594245115942451159

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/10/1996مو*يل سارةمو*يل سارةمو*يل سارةمو*يل سارة42441101424411014244110142441101

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/06/2001مو*يل tوsرمو*يل tوsرمو*يل tوsرمو*يل tوsر42431330424313304243133042431330

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/03/1997موهوب �سنيموهوب �سنيموهوب �سنيموهوب �سني42441118424411184244111842441118

q003اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/11/1994م_نار يو�سم_نار يو�سم_نار يو�سم_نار يو�س42441051424410514244105142441051

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةI24/12/2001° اميانI° اميانI° اميانI° اميان42431349424313494243134942431349

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةI03/01/1999دي مصطفىIدي مصطفىIدي مصطفىIدي مصطفى42431215424312154243121542431215

004أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةI01/01/1996شط جهرIشط جهرIشط جهرIشط جهر42431072424310724243107242431072

017أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةI07/05/2001رض �سنيIرض �سنيIرض �سنيIرض �سني42431324424313244243132442431324

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةI10/03/1999عري سهيلIعري سهيلIعري سهيلIعري سهيل42431225424312254243122542431225

q006اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةI20/11/1996فع بدرا�#نIفع بدرا�#نIفع بدرا�#نIفع بدرا�#ن42441105424411054244110542441105

q005اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةI29/07/1996ين الزبريIين الزبريIين الزبريIين الزبري42441093424410934244109342441093

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/09/1997نبات tوsرنبات tوsرنبات tوsرنبات tوsر42451131424511314245113142451131

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/02/1994ن _ل شعيبن _ل شعيبن _ل شعيبن _ل شعيب42451021424510214245102142451021

015أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/07/2000ن _ن _ن _ن _هههه Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب42431291424312914243129142431291

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/05/1998جناد �اجناد �اجناد �اجناد �امتمتمتمت42441179424411794244117942441179

012أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/05/1999جنمي ليىلجنمي ليىلجنمي ليىلجنمي ليىل42431238424312384243123842431238

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/12/1997خنخنخنخنيل �دجيةيل �دجيةيل �دجيةيل �دجية42451146424511464245114642451146

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�19/01/1994زار فاطمة الزهراء�زار فاطمة الزهراء�زار فاطمة الزهراء�زار فاطمة الزهراء42451018424510184245101842451018

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/01/1994نرصهللا *الءنرصهللا *الءنرصهللا *الءنرصهللا *الء42431019424310194243101942431019

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية12/10/1993نصينصينصينصيحححح يوسف يوسف يوسف يوسف42431017424310174243101742431017

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية28/08/1997نعميي Mٔيوبنعميي Mٔيوبنعميي Mٔيوبنعميي Mٔيوب42451124424511244245112442451124

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/04/1994نعي�_عة رضانعي�_عة رضانعي�_عة رضانعي�_عة رضا42451025424510254245102542451025

007الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/08/1997نفايت سعيدنفايت سعيدنفايت سعيدنفايت سعيد42451123424511234245112342451123

018أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/03/2002نواري ٕالهامنواري ٕالهامنواري ٕالهامنواري ٕالهام42431357424313574243135742431357

012الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/09/1999نورا�#ن لبىننورا�#ن لبىننورا�#ن لبىننورا�#ن لبىن42451235424512354245123542451235

016أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/10/2000نورا�#ن نورا�#ننورا�#ن نورا�#ننورا�#ن نورا�#ننورا�#ن نورا�#ن42431306424313064243130642431306

002الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية09/07/1994نورالعني عبدالرزاقنورالعني عبدالرزاقنورالعني عبدالرزاقنورالعني عبدالرزاق42451032424510324245103242451032

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/08/2001نوري دنيانوري دنيانوري دنيانوري دنيا42451326424513264245132642451326

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/12/2001نوفل جتايننوفل جتايننوفل جتايننوفل جتاين42441334424413344244133442441334

014الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/05/2000هاهاهاهامنمنمنمن نوفل نوفل نوفل نوفل42451267424512674245126742451267

009الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/09/1998ه يس ٕالياسه يس ٕالياسه يس ٕالياسه يس ٕالياس42451179424511794245117942451179

014أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/11/1999هرميش هشامهرميش هشامهرميش هشامهرميش هشام42431261424312614243126142431261

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/03/2002هشام wسمةهشام wسمةهشام wسمةهشام wسمة42451339424513394245133942451339

013الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/02/2000هشام هبة هللاهشام هبة هللاهشام هبة هللاهشام هبة هللا42451251424512514245125142451251

q001اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/07/1993هطي عبد الهاديهطي عبد الهاديهطي عبد الهاديهطي عبد الهادي42441015424410154244101542441015

002أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/11/1994هالل صالح ا�#نهالل صالح ا�#نهالل صالح ا�#نهالل صالح ا�#ن42431031424310314243103142431031

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية04/01/1999هنة خوهنة خوهنة خوهنة خو����42451199424511994245119942451199

010الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/10/1998هنداش وفاءهنداش وفاءهنداش وفاءهنداش وفاء42451188424511884245118842451188
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية10/06/1997هودان محمدهودان محمدهودان محمدهودان محمد42431126424311264243112642431126

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية01/04/1997هورادي محمدهورادي محمدهورادي محمدهورادي محمد42431121424311214243112142431121

013أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية07/07/1999هريود محمدهريود محمدهريود محمدهريود محمد42431245424312454243124542431245

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية18/12/1992هييل ايوبهييل ايوبهييل ايوبهييل ايوب42431002424310024243100242431002

q004اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/02/1996واح_د نورا�#نواح_د نورا�#نواح_د نورا�#نواح_د نورا�#ن42441080424410804244108042441080

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية03/08/2000وادي سعدوادي سعدوادي سعدوادي سعد42441278424412784244127842441278

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/04/1994واعي سف_انواعي سف_انواعي سف_انواعي سف_ان42441038424410384244103842441038

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية14/12/1998و^عوش املهديو^عوش املهديو^عوش املهديو^عوش املهدي42441203424412034244120342441203

q011اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/03/1999ومحو زي�بومحو زي�بومحو زي�بومحو زي�ب42441216424412164244121642441216

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية20/03/1994وح_د حسCناءوح_د حسCناءوح_د حسCناءوح_د حسCناء42441030424410304244103042441030

q016اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/06/2001وداها Mٔيوبوداها Mٔيوبوداها Mٔيوبوداها Mٔيوب42441313424413134244131342441313

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية17/11/2001ودفل فاطمة الزهراءودفل فاطمة الزهراءودفل فاطمة الزهراءودفل فاطمة الزهراء42451333424513334245133342451333

016الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/05/2001وردي حمسنيوردي حمسنيوردي حمسنيوردي حمسني42451309424513094245130942451309

q017اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية05/02/2002وساس عبد امحليدوساس عبد امحليدوساس عبد امحليدوساس عبد امحليد42441337424413374244133742441337

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية06/11/2001وعيك Mٔمنيوعيك Mٔمنيوعيك Mٔمنيوعيك Mٔمني42451331424513314245133142451331

q009اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية23/04/1998وفايق �سنيوفايق �سنيوفايق �سنيوفايق �سني42441173424411734244117342441173

009أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية08/03/1998وقار صفوانوقار صفوانوقار صفوانوقار صفوان42431165424311654243116542431165

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية19/07/1997وق�ية غيتةوق�ية غيتةوق�ية غيتةوق�ية غيتة42451118424511184245111842451118

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية27/07/2001وق_ت حساموق_ت حساموق_ت حساموق_ت حسام42451323424513234245132342451323

001أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/04/1993و� الشهبة �سنيو� الشهبة �سنيو� الشهبة �سنيو� الشهبة �سني42431005424310054243100542431005

q013اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية13/02/2000و� النعناع رو� النعناع رو� النعناع رو� النعناع رىضىضىضىض42441259424412594244125942441259

005الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية16/09/1996ونرص معادونرص معادونرص معادونرص معاد42451090424510904245109042451090

006الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية26/05/1997وهيب زهريوهيب زهريوهيب زهريوهيب زهري42451112424511124245111242451112

007أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/07/1997وهيب مروانوهيب مروانوهيب مروانوهيب مروان42431129424311294243112942431129

008الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية02/01/1998وهيب معاذوهيب معاذوهيب معاذوهيب معاذ42451150424511504245115042451150

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية24/02/2000وهييب مروانوهييب مروانوهييب مروانوهييب مروان42441261424412614244126142441261

q002اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�19/04/1994سني الز#ن العلوي�سني الز#ن العلوي�سني الز#ن العلوي�سني الز#ن العلوي42441036424410364244103642441036

q014اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية�26/02/2000سZين اسامة�سZين اسامة�سZين اسامة�سZين اسامة42441262424412624244126242441262

011أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية22/01/1999#زاوي وليد#زاوي وليد#زاوي وليد#زاوي وليد42431220424312204243122042431220

q015اUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انqاUر Uن ح_انMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية30/11/2000يالن �رس#نيالن �رس#نيالن �رس#نيالن �رس#ن42441294424412944244129442441294

001الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/09/1993يليد طيليد طيليد طيليد طهههه42451015424510154245101542451015

005أ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللأ�مري موالي عبد هللاMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية11/07/1996يوسف املهدي �سنييوسف املهدي �سنييوسف املهدي �سنييوسف املهدي �سني42431087424310874243108742431087

017الوا�ةالوا�ةالوا�ةالوا�ةMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنيةالرتبية البدنية15/03/2002يوسفي مSاليوسفي مSاليوسفي مSاليوسفي مSال42451338424513384245133842451338

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا22/09/1999اغرا#ري رضااغرا#ري رضااغرا#ري رضااغرا#ري رضا36341025363410253634102536341025

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا05/02/1997اÁال رضواناÁال رضواناÁال رضواناÁال رضوان36341006363410063634100636341006

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا20/10/1996افقري مصطفىافقري مصطفىافقري مصطفىافقري مصطفى36341004363410043634100436341004

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا07/02/1998البوعزاوي سف_انالبوعزاوي سف_انالبوعزاوي سف_انالبوعزاوي سف_ان36341012363410123634101236341012

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا21/07/2000الرسغيين �سنيالرسغيين �سنيالرسغيين �سنيالرسغيين �سني36341030363410303634103036341030

36341028363410283634102836341028àالعالم هنيàالعالم هنيàالعالم هنيàولوج_ا30/05/2000العالم هنيSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSيدالتكCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCن عبد هللاموالي ارشU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU 002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا24/12/1998الغايل Mٔرشفالغايل Mٔرشفالغايل Mٔرشفالغايل Mٔرشف36341018363410183634101836341018

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا12/08/1997الك�الوي سلمىالك�الوي سلمىالك�الوي سلمىالك�الوي سلمى36341007363410073634100736341007

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا19/01/1999املعرويف سلوىاملعرويف سلوىاملعرويف سلوىاملعرويف سلوى36341019363410193634101936341019

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا28/04/2000املنرص *اÒشةاملنرص *اÒشةاملنرص *اÒشةاملنرص *اÒشة36341027363410273634102736341027

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا01/02/2000النرصي امميةالنرصي امميةالنرصي امميةالنرصي اممية36341026363410263634102636341026

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا25/01/1999ايت *يل فاطمة الزهراءايت *يل فاطمة الزهراءايت *يل فاطمة الزهراءايت *يل فاطمة الزهراء36341020363410203634102036341020

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا19/01/1996بفراكن عبدالصمدبفراكن عبدالصمدبفراكن عبدالصمدبفراكن عبدالصمد36341003363410033634100336341003

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_اUUUU28/06/1998منمنمنمنوىس زtر�ءوىس زtر�ءوىس زtر�ءوىس زtر�ء36341015363410153634101536341015

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا09/12/1993هبيهبيهبيهبيجججج معاد معاد معاد معاد36341001363410013634100136341001

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا06/07/2000جحا° �زهةجحا° �زهةجحا° �زهةجحا° �زهة36341029363410293634102936341029
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا15/08/1999حراكت اtرامحراكت اtرامحراكت اtرامحراكت اtرام36341023363410233634102336341023

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا09/04/2001خ_ال حفصةخ_ال حفصةخ_ال حفصةخ_ال حفصة36341033363410333634103336341033

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا05/03/1998زنZيب زي�بزنZيب زي�بزنZيب زي�بزنZيب زي�ب36341014363410143634101436341014

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا10/07/1999ساملي محمدساملي محمدساملي محمدساملي محمد36341022363410223634102236341022

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا10/09/1999جسجسجسجسيد مرمييد مرمييد مرمييد مرمي36341024363410243634102436341024

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا08/12/1995شكور *ادلشكور *ادلشكور *ادلشكور *ادل36341002363410023634100236341002

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا16/12/2001صيد السالم Mٔمينصيد السالم Mٔمينصيد السالم Mٔمينصيد السالم Mٔمين36341034363410343634103436341034

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا25/12/1997عبد الرحمي سعيدةعبد الرحمي سعيدةعبد الرحمي سعيدةعبد الرحمي سعيدة36341010363410103634101036341010

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا16/03/2001عبيد اtرامعبيد اtرامعبيد اtرامعبيد اtرام36341032363410323634103236341032

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا22/02/1999عفان املصطفىعفان املصطفىعفان املصطفىعفان املصطفى36341021363410213634102136341021

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا28/02/1998*ليليش جناة*ليليش جناة*ليليش جناة*ليليش جناة36341013363410133634101336341013

002الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا28/11/2000ف�ف�ف�ف�حححح هللا نعمية هللا نعمية هللا نعمية هللا نعمية36341031363410313634103136341031

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا03/11/1998ق_ود سف_انق_ود سف_انق_ود سف_انق_ود سف_ان36341016363410163634101636341016

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا30/08/1997لطيف صالح ا�#نلطيف صالح ا�#نلطيف صالح ا�#نلطيف صالح ا�#ن36341008363410083634100836341008

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا21/12/1998لونريي µديلونريي µديلونريي µديلونريي µدي36341017363410173634101736341017

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا29/10/1996ن _ل الزاهدن _ل الزاهدن _ل الزاهدن _ل الزاهد36341005363410053634100536341005

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا25/01/1998هدي زهريهدي زهريهدي زهريهدي زهري36341011363410113634101136341011

001الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_االتكSولوج_ا19/10/1997وهيب امنيوهيب امنيوهيب امنيوهيب امني36341009363410093634100936341009

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/05/2000ا^سCيدي اUراهميا^سCيدي اUراهميا^سCيدي اUراهميا^سCيدي اUراهمي34271203342712033427120334271203

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/01/1995ا^هين محمدا^هين محمدا^هين محمدا^هين محمد34271030342710303427103034271030

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/08/1994ابعق_ل مرميابعق_ل مرميابعق_ل مرميابعق_ل مرمي34271021342710213427102134271021

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/12/2000ابودراع tرميابودراع tرميابودراع tرميابودراع tرمي34271240342712403427124034271240

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات08/10/2001ادحمي Mٔمميةادحمي Mٔمميةادحمي Mٔمميةادحمي Mٔممية34271283342712833427128334271283

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات26/03/2001اد*دي مرمياد*دي مرمياد*دي مرمياد*دي مرمي34271259342712593427125934271259

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/03/1999ارشCيد صاحلةارشCيد صاحلةارشCيد صاحلةارشCيد صاحلة34271147342711473427114734271147

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/03/1999ارو�س محزةارو�س محزةارو�س محزةارو�س محزة34271150342711503427115034271150

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/01/1999ازهوري سلمىازهوري سلمىازهوري سلمىازهوري سلمى34271143342711433427114334271143

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/06/1997اسلمون اUراهمياسلمون اUراهمياسلمون اUراهمياسلمون اUراهمي34271093342710933427109334271093

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/09/1995اشعايب هاجراشعايب هاجراشعايب هاجراشعايب هاجر34271041342710413427104134271041

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات19/01/1997اشاشاشاشلكلكلكلك اUراهمي اUراهمي اUراهمي اUراهمي34271081342710813427108134271081

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/01/1996اعبدو خواعبدو خواعبدو خواعبدو خو����34271052342710523427105234271052

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/11/1994ا*يل احلسنيا*يل احلسنيا*يل احلسنيا*يل احلسني34271026342710263427102634271026

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتMٔ16/09/2001غزاف �دجيةMٔغزاف �دجيةMٔغزاف �دجيةMٔغزاف �دجية34271280342712803427128034271280

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/01/1998اغفور tوsراغفور tوsراغفور tوsراغفور tوsر34271109342711093427110934271109

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/09/2000افراكوش مرميافراكوش مرميافراكوش مرميافراكوش مرمي34271229342712293427122934271229

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات12/05/1994اtن محمداtن محمداtن محمداtن محمد34271014342710143427101434271014

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�20/05/1998زرق خو�زرق خو�زرق خو�زرق خو����34271121342711213427112134271121

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات04/07/1996أ�نصاري مصعبأ�نصاري مصعبأ�نصاري مصعبأ�نصاري مصعب34271065342710653427106534271065

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�18/10/2001وراق جهر�وراق جهر�وراق جهر�وراق جهر34271284342712843427128434271284

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات19/07/2000البايه محمدالبايه محمدالبايه محمدالبايه محمد34271222342712223427122234271222

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/06/1999البرصي محمدالبرصي محمدالبرصي محمدالبرصي محمد34271165342711653427116534271165

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/02/2002البكري �دجيةالبكري �دجيةالبكري �دجيةالبكري �دجية34271298342712983427129834271298

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/01/2001الباليل معرالباليل معرالباليل معرالباليل معر34271243342712433427124334271243

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/05/2000البيار خوالبيار خوالبيار خوالبيار خو����34271205342712053427120534271205

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/07/2001البيضاوي محمدالبيضاوي محمدالبيضاوي محمدالبيضاوي محمد34271271342712713427127134271271

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات19/01/1999الالالالزتزتزتزترين اUراهميرين اUراهميرين اUراهميرين اUراهمي34271142342711423427114234271142

34271223342712233427122334271223àاجلوهري هنيàاجلوهري هنيàاجلوهري هنيàىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات28/07/2000اجلوهري هنيCىناحلسCىناحلسCىناحلسC012احلس

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/05/2001احلادي عبد املنعماحلادي عبد املنعماحلادي عبد املنعماحلادي عبد املنعم34271262342712623427126234271262

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/08/2001احلارث فاطمةاحلارث فاطمةاحلارث فاطمةاحلارث فاطمة34271273342712733427127334271273
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/02/1997احلاريت Mٔسامةاحلاريت Mٔسامةاحلاريت Mٔسامةاحلاريت Mٔسامة34271082342710823427108234271082

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/07/1997احلبZيب سك_نةاحلبZيب سك_نةاحلبZيب سك_نةاحلبZيب سك_نة34271095342710953427109534271095

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات31/05/1994احلديقي اسامءاحلديقي اسامءاحلديقي اسامءاحلديقي اسامء34271017342710173427101734271017

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/01/2001احلريش يو�ساحلريش يو�ساحلريش يو�ساحلريش يو�س34271250342712503427125034271250

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/05/2000احلسCناوي هدىاحلسCناوي هدىاحلسCناوي هدىاحلسCناوي هدى34271209342712093427120934271209

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/02/1999اخلضار محمداخلضار محمداخلضار محمداخلضار محمد34271145342711453427114534271145

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/07/1995اخلياطي اtراماخلياطي اtراماخلياطي اtراماخلياطي اtرام34271037342710373427103734271037

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/11/2001ا�اين �دجيةا�اين �دجيةا�اين �دجيةا�اين �دجية34271288342712883427128834271288

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/07/1993ا�راوي ادر�سا�راوي ادر�سا�راوي ادر�سا�راوي ادر�س34271010342710103427101034271010

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/07/1997ا�غوش يوسفا�غوش يوسفا�غوش يوسفا�غوش يوسف34271096342710963427109634271096

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات27/06/2000ا�هZس رشCيدةا�هZس رشCيدةا�هZس رشCيدةا�هZس رشCيدة34271218342712183427121834271218

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/01/2000ا��ين ٕارشاقا��ين ٕارشاقا��ين ٕارشاقا��ين ٕارشاق34271191342711913427119134271191

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/06/1997الرا° الرا° الرا° الرا° ����اداداداد34271092342710923427109234271092

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/02/1996الريك م_نةالريك م_نةالريك م_نةالريك م_نة34271054342710543427105434271054

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات12/07/1995الزراكين معروالزراكين معروالزراكين معروالزراكين معرو34271038342710383427103834271038

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/08/2000الزيق هرةالزيق هرةالزيق هرةالزيق هرة34271225342712253427122534271225

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/02/1998الزو ليىلالزو ليىلالزو ليىلالزو ليىل34271112342711123427111234271112

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/06/1999السCبعاوي اميانالسCبعاوي اميانالسCبعاوي اميانالسCبعاوي اميان34271168342711683427116834271168

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/03/1995السCيا� ابÅسامالسCيا� ابÅسامالسCيا� ابÅسامالسCيا� ابÅسام34271034342710343427103434271034

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/10/1995الرشادي سك_نةالرشادي سك_نةالرشادي سك_نةالرشادي سك_نة34271046342710463427104634271046

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات26/08/2001الشواطي فرحالشواطي فرحالشواطي فرحالشواطي فرح34271276342712763427127634271276

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/10/1999الصاديق فاطمةالصاديق فاطمةالصاديق فاطمةالصاديق فاطمة34271179342711793427117934271179

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/12/1999الصديق معادالصديق معادالصديق معادالصديق معاد34271186342711863427118634271186

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/03/2000الصويف نورةالصويف نورةالصويف نورةالصويف نورة34271200342712003427120034271200

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات28/01/1995الطايق نعميةالطايق نعميةالطايق نعميةالطايق نعمية34271031342710313427103134271031

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/06/2000الطاليب يو�سالطاليب يو�سالطاليب يو�سالطاليب يو�س34271211342712113427121134271211

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/10/1995الطلحوي معرالطلحوي معرالطلحوي معرالطلحوي معر34271045342710453427104534271045

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات18/05/1999العباس عبد الصمدالعباس عبد الصمدالعباس عبد الصمدالعباس عبد الصمد34271161342711613427116134271161

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/08/1996العبايس امميةالعبايس امميةالعبايس امميةالعبايس اممية34271071342710713427107134271071

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات04/05/2001العبدي فريوزالعبدي فريوزالعبدي فريوزالعبدي فريوز34271261342712613427126134271261

34271278342712783427127834271278àالعربات صايàالعربات صايàالعربات صايàىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/09/2001العربات صايCىناحلسCىناحلسCىناحلسC014احلس

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/03/1999العرسي معرالعرسي معرالعرسي معرالعرسي معر34271148342711483427114834271148

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/05/1993العسكري محزةالعسكري محزةالعسكري محزةالعسكري محزة34271009342710093427100934271009

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/08/1999العطار العريبالعطار العريبالعطار العريبالعطار العريب34271172342711723427117234271172

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/07/1997العامري العامري العامري العامري مجممجممجممجمدددد34271094342710943427109434271094

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/05/1999العمراين �سنيالعمراين �سنيالعمراين �سنيالعمراين �سني34271157342711573427115734271157

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/01/2002العمراوي مروىالعمراوي مروىالعمراوي مروىالعمراوي مروى34271295342712953427129534271295

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/11/2000العناب فاطمة الزهراءالعناب فاطمة الزهراءالعناب فاطمة الزهراءالعناب فاطمة الزهراء34271235342712353427123534271235

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/09/1999العود موىسالعود موىسالعود موىسالعود موىس34271176342711763427117634271176

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات27/09/2001الفاالفاالفاالفا				ز نورا�#نز نورا�#نز نورا�#نز نورا�#ن34271281342712813427128134271281

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/01/2002الف�يل جهرالف�يل جهرالف�يل جهرالف�يل جهر34271296342712963427129634271296

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/01/1997الفطايم حمسنالفطايم حمسنالفطايم حمسنالفطايم حمسن34271078342710783427107834271078

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات12/07/1995الفقري سارةالفقري سارةالفقري سارةالفقري سارة34271039342710393427103934271039

34271162342711623427116234271162óالفقري عبد إالóالفقري عبد إالóالفقري عبد إالóىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/06/1999الفقري عبد إالCىناحلسCىناحلسCىناحلسC009احلس

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/08/1994الفقري �سنيالفقري �سنيالفقري �سنيالفقري �سني34271019342710193427101934271019

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/05/1996الفSاين �دجيةالفSاين �دجيةالفSاين �دجيةالفSاين �دجية34271061342710613427106134271061

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات21/02/2000القلعي شC·ءالقلعي شC·ءالقلعي شC·ءالقلعي شC·ء34271195342711953427119534271195

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/11/1999الالالالمكمكمكمكيت حسCناءيت حسCناءيت حسCناءيت حسCناء34271183342711833427118334271183

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/11/1999الكو° ايوبالكو° ايوبالكو° ايوبالكو° ايوب34271180342711803427118034271180
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات29/10/2000الكوم_خي حفصةالكوم_خي حفصةالكوم_خي حفصةالكوم_خي حفصة34271230342712303427123034271230

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/02/1997املا� محمداملا� محمداملا� محمداملا� محمد34271083342710833427108334271083

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/06/1998املائل فاطمة الزهراءاملائل فاطمة الزهراءاملائل فاطمة الزهراءاملائل فاطمة الزهراء34271122342711223427112234271122

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/05/1998املرابط �Mٔساملرابط �Mٔساملرابط �Mٔساملرابط �Mٔس34271119342711193427111934271119

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/07/1996املرابطي tوsراملرابطي tوsراملرابطي tوsراملرابطي tوsر34271066342710663427106634271066

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات28/09/1997املربوح مرمياملربوح مرمياملربوح مرمياملربوح مرمي34271100342711003427110034271100

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/01/2001املعطاوي زي�باملعطاوي زي�باملعطاوي زي�باملعطاوي زي�ب34271247342712473427124734271247

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/07/2000املودن ٕاtراماملودن ٕاtراماملودن ٕاtراماملودن ٕاtرام34271220342712203427122034271220

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات12/03/1994املودن Mٔيوباملودن Mٔيوباملودن Mٔيوباملودن Mٔيوب34271012342710123427101234271012

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/01/2001املودن جنمةاملودن جنمةاملودن جنمةاملودن جنمة34271248342712483427124834271248

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/07/1996النارصي محمدالنارصي محمدالنارصي محمدالنارصي محمد34271067342710673427106734271067

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/09/2001الناوي جوهرةالناوي جوهرةالناوي جوهرةالناوي جوهرة34271279342712793427127934271279

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/03/2001النعميي عز#زالنعميي عز#زالنعميي عز#زالنعميي عز#ز34271257342712573427125734271257

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/11/2000النوري سوم_ةالنوري سوم_ةالنوري سوم_ةالنوري سوم_ة34271233342712333427123334271233

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات09/10/1997النويل tوsرالنويل tوsرالنويل tوsرالنويل tوsر34271102342711023427110234271102

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/02/1998النية يوسفالنية يوسفالنية يوسفالنية يوسف34271115342711153427111534271115

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/06/1999الهروش *يلالهروش *يلالهروش *يلالهروش *يل34271167342711673427116734271167

016احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات18/08/2002الهشايم �الهشايم �الهشايم �الهشايم �رسرسرسرس34271304342713043427130434271304

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/03/1993الوايف حسCناءالوايف حسCناءالوايف حسCناءالوايف حسCناء34271002342710023427100234271002

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات18/12/2000الوايف محمدالوايف محمدالوايف محمدالوايف محمد34271237342712373427123734271237

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/09/1994الوساري عبدا÷لطيفالوساري عبدا÷لطيفالوساري عبدا÷لطيفالوساري عبدا÷لطيف34271023342710233427102334271023

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/01/2000الوفدي ٕاميانالوفدي ٕاميانالوفدي ٕاميانالوفدي ٕاميان34271188342711883427118834271188

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/09/2000اليعالوي ٕالهاماليعالوي ٕالهاماليعالوي ٕالهاماليعالوي ٕالهام34271228342712283427122834271228

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/06/1996امرشZش محمدامرشZش محمدامرشZش محمدامرشZش محمد34271063342710633427106334271063

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات29/05/1997امعيفي سعدامعيفي سعدامعيفي سعدامعيفي سعد34271091342710913427109134271091

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/08/2000اهنري هاجراهنري هاجراهنري هاجراهنري هاجر34271227342712273427122734271227

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات27/11/1994اوwسالم �ا�اوwسالم �ا�اوwسالم �ا�اوwسالم �ا�34271027342710273427102734271027

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات21/05/2001اوUن معر هشاماوUن معر هشاماوUن معر هشاماوUن معر هشام34271263342712633427126334271263

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/01/2000او*دو حسCناءاو*دو حسCناءاو*دو حسCناءاو*دو حسCناء34271189342711893427118934271189

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/03/1997ايت احلاج عبد النارصايت احلاج عبد النارصايت احلاج عبد النارصايت احلاج عبد النارص34271085342710853427108534271085

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتMٔ22/06/1999يت �ايوسف �دجيةMٔيت �ايوسف �دجيةMٔيت �ايوسف �دجيةMٔيت �ايوسف �دجية34271164342711643427116434271164

016احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/02/2002ايت قدور اسامعيلايت قدور اسامعيلايت قدور اسامعيلايت قدور اسامعيل34271301342713013427130134271301

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتMٔ02/05/1996يت اكبة ٕاميانMٔيت اكبة ٕاميانMٔيت اكبة ٕاميانMٔيت اكبة ٕاميان34271059342710593427105934271059

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/01/2001ايت حمند احيايت حمند احيايت حمند احيايت حمند احيىيىيىيىي نورة نورة نورة نورة34271249342712493427124934271249

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/04/1997ايت موايت موايت موايت مو̂̂̂^ فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة34271089342710893427108934271089

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات08/05/2000ايت موالي هاجرايت موالي هاجرايت موالي هاجرايت موالي هاجر34271204342712043427120434271204

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/12/2000ايت وعقا عبد العيلايت وعقا عبد العيلايت وعقا عبد العيلايت وعقا عبد العيل34271241342712413427124134271241

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات24/03/1999^يه زtر�ء^يه زtر�ء^يه زtر�ء^يه زtر�ء34271149342711493427114934271149

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/04/1993بتòايس سعدبتòايس سعدبتòايس سعدبتòايس سعد34271006342710063427100634271006

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/06/2001بدي ٕالياسبدي ٕالياسبدي ٕالياسبدي ٕالياس34271269342712693427126934271269

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتU02/11/2001رح_à نورىUرح_à نورىUرح_à نورىUرح_à نورى34271286342712863427128634271286

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتU10/02/2000راكز كزنةUراكز كزنةUراكز كزنةUراكز كزنة34271194342711943427119434271194

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتU01/01/1996رود محمد امنيUرود محمد امنيUرود محمد امنيUرود محمد امني34271049342710493427104934271049

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتU08/03/2000ري لبىنUري لبىنUري لبىنUري لبىن34271198342711983427119834271198

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/06/1996بعطوط هندبعطوط هندبعطوط هندبعطوط هند34271064342710643427106434271064

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/06/1995بلعز#ز شC·ءبلعز#ز شC·ءبلعز#ز شC·ءبلعز#ز شC·ء34271036342710363427103634271036

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات12/11/1997بلكراوي يوسفبلكراوي يوسفبلكراوي يوسفبلكراوي يوسف34271105342711053427110534271105

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتU21/08/1994ن دحو فاطمة الزهراءUن دحو فاطمة الزهراءUن دحو فاطمة الزهراءUن دحو فاطمة الزهراء34271020342710203427102034271020

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتU25/07/1999ن *ال اميانUن *ال اميانUن *ال اميانUن *ال اميان34271171342711713427117134271171
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات18/11/2001بن´اUر اميانبن´اUر اميانبن´اUر اميانبن´اUر اميان34271289342712893427128934271289

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/03/2000بنقدور وفاءبنقدور وفاءبنقدور وفاءبنقدور وفاء34271199342711993427119934271199

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/11/1998بنبنبنبنمكمكمكمكي نورا�#ني نورا�#ني نورا�#ني نورا�#ن34271131342711313427113134271131

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات04/12/2001بنوار Mٔسامةبنوار Mٔسامةبنوار Mٔسامةبنوار Mٔسامة34271290342712903427129034271290

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات31/07/2001بنوي وئامبنوي وئامبنوي وئامبنوي وئام34271272342712723427127234271272

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/09/1998بين عبدالعلميبين عبدالعلميبين عبدالعلميبين عبدالعلمي34271128342711283427112834271128

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/06/2000بو�د#ر خوبو�د#ر خوبو�د#ر خوبو�د#ر خو����34271216342712163427121634271216

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/02/2001بوخريص اميانبوخريص اميانبوخريص اميانبوخريص اميان34271252342712523427125234271252

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/12/2000بودادن اUراهميبودادن اUراهميبودادن اUراهميبودادن اUراهمي34271238342712383427123834271238

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات27/12/2001بوراس ابÅسامبوراس ابÅسامبوراس ابÅسامبوراس ابÅسام34271292342712923427129234271292

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/01/1998بوز�ن سك_نةبوز�ن سك_نةبوز�ن سك_نةبوز�ن سك_نة34271110342711103427111034271110

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/11/1998بوفاس وفاءبوفاس وفاءبوفاس وفاءبوفاس وفاء34271133342711333427113334271133

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/05/2001بوtر#ن هدىبوtر#ن هدىبوtر#ن هدىبوtر#ن هدى34271265342712653427126534271265

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/05/2001بوtر#ن هندبوtر#ن هندبوtر#ن هندبوtر#ن هند34271264342712643427126434271264

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/12/1997بولعالم ٕاميانبولعالم ٕاميانبولعالم ٕاميانبولعالم ٕاميان34271107342711073427110734271107

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/10/1994بولعالم بدربولعالم بدربولعالم بدربولعالم بدر34271024342710243427102434271024

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات21/05/2000بوهبا شC·ءبوهبا شC·ءبوهبا شC·ءبوهبا شC·ء34271208342712083427120834271208

34271139342711393427113934271139àبويغ´دن هنيàبويغ´دن هنيàبويغ´دن هنيàىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/01/1999بويغ´دن هنيCىناحلسCىناحلسCىناحلسC007احلس

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/07/2000بيدح امينبيدح امينبيدح امينبيدح امين34271224342712243427122434271224

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات26/04/2001بZسCناكر MٔمميةبZسCناكر MٔمميةبZسCناكر MٔمميةبZسCناكر Mٔممية34271260342712603427126034271260

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/02/1999تبايل زي�بتبايل زي�بتبايل زي�بتبايل زي�ب34271146342711463427114634271146

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/11/1998متمتمتمتمي سك_نةمي سك_نةمي سك_نةمي سك_نة34271132342711323427113234271132

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات21/02/2002هتهتهتهتايم رحيانةايم رحيانةايم رحيانةايم رحيانة34271300342713003427130034271300

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات27/03/1994توف_ق �دجيةتوف_ق �دجيةتوف_ق �دجيةتوف_ق �دجية34271013342710133427101334271013

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/08/1995تيغرمت Mٔنوارتيغرمت Mٔنوارتيغرمت Mٔنوارتيغرمت Mٔنوار34271040342710403427104034271040

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتTTTT03/12/1995بث عبدالرزاقبث عبدالرزاقبث عبدالرزاقبث عبدالرزاق34271047342710473427104734271047

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتq01/11/1997ادي رومZساءqادي رومZساءqادي رومZساءqادي رومZساء34271103342711033427110334271103

34271254342712543427125434271254àاري هنيVجàاري هنيVجàاري هنيVجàاري هنيVىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/02/2001جCىناحلسCىناحلسCىناحلسC013احلس

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/04/1997مجي رضوانمجي رضوانمجي رضوانمجي رضوان34271088342710883427108834271088

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/03/1996جSان فاطمة الزهراءجSان فاطمة الزهراءجSان فاطمة الزهراءجSان فاطمة الزهراء34271058342710583427105834271058

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات24/08/1997جوبري سارةجوبري سارةجوبري سارةجوبري سارة34271099342710993427109934271099

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�25/08/1996اروت محزة�اروت محزة�اروت محزة�اروت محزة34271072342710723427107234271072

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�15/12/1994افظ عبدالف�اح�افظ عبدالف�اح�افظ عبدالف�اح�افظ عبدالف�اح34271028342710283427102834271028

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�10/01/1996امل املهدي�امل املهدي�امل املهدي�امل املهدي34271051342710513427105134271051

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/08/1997جحي �ليلجحي �ليلجحي �ليلجحي �ليل34271097342710973427109734271097

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/02/2001محيدي ليىلمحيدي ليىلمحيدي ليىلمحيدي ليىل34271253342712533427125334271253

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/01/1995حويت حسامحويت حسامحويت حسامحويت حسام34271029342710293427102934271029

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/10/2001حوزي ام_نةحوزي ام_نةحوزي ام_نةحوزي ام_نة34271282342712823427128234271282

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�30/12/1995ريش مسعود�ريش مسعود�ريش مسعود�ريش مسعود34271048342710483427104834271048

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�14/03/2001اطيب زي�ب�اطيب زي�ب�اطيب زي�ب�اطيب زي�ب34271256342712563427125634271256

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�09/09/1999ا�ي عبدالرحمي�ا�ي عبدالرحمي�ا�ي عبدالرحمي�ا�ي عبدالرحمي34271174342711743427117434271174

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�05/05/1999ان سلمى�ان سلمى�ان سلمى�ان سلمى34271156342711563427115634271156

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/07/1996خراج Mٔيوبخراج Mٔيوبخراج Mٔيوبخراج Mٔيوب34271069342710693427106934271069

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/02/1995خطايب يوسفخطايب يوسفخطايب يوسفخطايب يوسف34271033342710333427103334271033

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/06/1999خطييب *ادلخطييب *ادلخطييب *ادلخطييب *ادل34271166342711663427116634271166

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات�23/11/2000لييل فاطمة الزهراء�لييل فاطمة الزهراء�لييل فاطمة الزهراء�لييل فاطمة الزهراء34271234342712343427123434271234

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/03/1998خ_ار سعيدةخ_ار سعيدةخ_ار سعيدةخ_ار سعيدة34271116342711163427111634271116

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات21/06/2001دادس �ا�دادس �ا�دادس �ا�دادس �ا�34271270342712703427127034271270

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/05/1996در�س tMٔرمدر�س tMٔرمدر�س tMٔرمدر�س tMٔرم34271062342710623427106234271062
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/03/2000دما� معاددما� معاددما� معاددما� معاد34271197342711973427119734271197

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/01/1997دمسريي هاجردمسريي هاجردمسريي هاجردمسريي هاجر34271079342710793427107934271079

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات29/09/1997راشد رضاراشد رضاراشد رضاراشد رضا34271101342711013427110134271101

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/03/1993رqاح عبد العز#زرqاح عبد العز#زرqاح عبد العز#زرqاح عبد العز#ز34271005342710053427100534271005

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات08/11/1998رمحون سك_نةرمحون سك_نةرمحون سك_نةرمحون سك_نة34271130342711303427113034271130

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/12/2000رشCيدي حسامرشCيدي حسامرشCيدي حسامرشCيدي حسام34271239342712393427123934271239

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات28/12/1998رضوان الياسرضوان الياسرضوان الياسرضوان الياس34271137342711373427113734271137

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات31/01/2002رف_ق وصالرف_ق وصالرف_ق وصالرف_ق وصال34271297342712973427129734271297

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات08/11/1999رف_قي مرميرف_قي مرميرف_قي مرميرف_قي مرمي34271182342711823427118234271182

34271060342710603427106034271060àرمزي هنيàرمزي هنيàرمزي هنيàىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/05/1996رمزي هنيCىناحلسCىناحلسCىناحلسC003احلس

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات08/03/1996ريفال عبدالرحامنريفال عبدالرحامنريفال عبدالرحامنريفال عبدالرحامن34271056342710563427105634271056

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات31/01/2000زاوي Mٔمنيزاوي Mٔمنيزاوي Mٔمنيزاوي Mٔمني34271192342711923427119234271192

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/09/1995زرطويم عبد الصمدزرطويم عبد الصمدزرطويم عبد الصمدزرطويم عبد الصمد34271042342710423427104234271042

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/08/1998زروايل qامعزروايل qامعزروايل qامعزروايل qامع34271125342711253427112534271125

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات28/03/1993زعمي سك_نةزعمي سك_نةزعمي سك_نةزعمي سك_نة34271004342710043427100434271004

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات31/12/2001زtر� وفاءزtر� وفاءزtر� وفاءزtر� وفاء34271293342712933427129334271293

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/04/1999زهرو حVيبةزهرو حVيبةزهرو حVيبةزهرو حVيبة34271152342711523427115234271152

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/04/1999زيدان اUراهميزيدان اUراهميزيدان اUراهميزيدان اUراهمي34271151342711513427115134271151

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/05/1998سدري اUراهميسدري اUراهميسدري اUراهميسدري اUراهمي34271120342711203427112034271120

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/06/2000سديقي شC·ءسديقي شC·ءسديقي شC·ءسديقي شC·ء34271213342712133427121334271213

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات18/07/2000رسرسرسرساي ايوباي ايوباي ايوباي ايوب34271221342712213427122134271221

016احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/03/2002سعيدي اسامعيلسعيدي اسامعيلسعيدي اسامعيلسعيدي اسامعيل34271302342713023427130234271302

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/01/2001سلمي هاجرسلمي هاجرسلمي هاجرسلمي هاجر34271244342712443427124434271244

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات09/12/1998سCنويس السعديةسCنويس السعديةسCنويس السعديةسCنويس السعدية34271135342711353427113534271135

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/07/1994سCياغ صوف_اسCياغ صوف_اسCياغ صوف_اسCياغ صوف_ا34271018342710183427101834271018

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/05/1999رشادي شC·ءرشادي شC·ءرشادي شC·ءرشادي شC·ء34271160342711603427116034271160

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/04/1999شفاق امحدشفاق امحدشفاق امحدشفاق امحد34271153342711533427115334271153

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات04/07/1999شقريي رشوقشقريي رشوقشقريي رشوقشقريي رشوق34271169342711693427116934271169

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/03/1996شهبون جهرشهبون جهرشهبون جهرشهبون جهر34271057342710573427105734271057

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/09/1994شهيب شك_بشهيب شك_بشهيب شك_بشهيب شك_ب34271022342710223427102234271022

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات26/12/2000شCيوشCيوشCيوشCيوخخخخ اسامة اسامة اسامة اسامة34271242342712423427124234271242

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/05/1994صادق طارقصادق طارقصادق طارقصادق طارق34271015342710153427101534271015

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات18/03/1997صاصاصاصاضضضض صالح ا�#ن صالح ا�#ن صالح ا�#ن صالح ا�#ن34271086342710863427108634271086

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/05/1999صدرايت معروف فاطمةصدرايت معروف فاطمةصدرايت معروف فاطمةصدرايت معروف فاطمة34271159342711593427115934271159

016احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات21/03/2002صديق وئامصديق وئامصديق وئامصديق وئام34271303342713033427130334271303

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/03/1993رصرصرصرصحيحيحيحي نورى نورى نورى نورى34271003342710033427100334271003

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/01/2001صفصاوي tوsرصفصاوي tوsرصفصاوي tوsرصفصاوي tوsر34271245342712453427124534271245

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/08/2000رضيف ح_اةرضيف ح_اةرضيف ح_اةرضيف ح_اة34271226342712263427122634271226

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات19/07/1996مضري ٕاIسمضري ٕاIسمضري ٕاIسمضري ٕاIس34271068342710683427106834271068

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات26/08/2001طليب �Mٔالمطليب �Mٔالمطليب �Mٔالمطليب �Mٔالم34271275342712753427127534271275

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/01/2001طنان ندىطنان ندىطنان ندىطنان ندى34271246342712463427124634271246

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/12/1996طوين عبدالنارصطوين عبدالنارصطوين عبدالنارصطوين عبدالنارص34271077342710773427107734271077

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات29/01/1999طياب *اÒشةطياب *اÒشةطياب *اÒشةطياب *اÒشة34271144342711443427114434271144

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات12/04/2000ظظظظريف جهرريف جهرريف جهرريف جهر34271202342712023427120234271202

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات21/09/1998*ابية زtر�ء*ابية زtر�ء*ابية زtر�ء*ابية زtر�ء34271129342711293427112934271129

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/02/2002*ابيد مرمي*ابيد مرمي*ابيد مرمي*ابيد مرمي34271299342712993427129934271299

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/11/1994عباد جناةعباد جناةعباد جناةعباد جناة34271025342710253427102534271025

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/11/1997عبار فاطمةعبار فاطمةعبار فاطمةعبار فاطمة34271104342711043427110434271104

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات08/09/1996عبدالكرمي رqاءعبدالكرمي رqاءعبدالكرمي رqاءعبدالكرمي رqاء34271073342710733427107334271073
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/12/1999*دqاري هناء*دqاري هناء*دqاري هناء*دqاري هناء34271187342711873427118734271187

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/04/2000عريب Mٔم_نةعريب Mٔم_نةعريب Mٔم_نةعريب Mٔم_نة34271201342712013427120134271201

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/02/1996عز#ز محزةعز#ز محزةعز#ز محزةعز#ز محزة34271053342710533427105334271053

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/10/1996عشاق حسنعشاق حسنعشاق حسنعشاق حسن34271075342710753427107534271075

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/03/1997عشاق رشفعشاق رشفعشاق رشفعشاق رشف34271087342710873427108734271087

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات09/05/1999عفري محمدعفري محمدعفري محمدعفري محمد34271158342711583427115834271158

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/02/2001عك_ف �Mٔالمعك_ف �Mٔالمعك_ف �Mٔالمعك_ف �Mٔالم34271255342712553427125534271255

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/09/1995*لو �سني*لو �سني*لو �سني*لو �سني34271043342710433427104334271043

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/12/2001*لواين عفاف*لواين عفاف*لواين عفاف*لواين عفاف34271291342712913427129134271291

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/01/1997عياد سك_نةعياد سك_نةعياد سك_نةعياد سك_نة34271080342710803427108034271080

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/10/1999غزيل محمدغزيل محمدغزيل محمدغزيل محمد34271178342711783427117834271178

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات26/03/2001فارح هاجرفارح هاجرفارح هاجرفارح هاجر34271258342712583427125834271258

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/06/2001فارس فارس فارس فارس حضحضحضحضىىىى34271267342712673427126734271267

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات27/08/2001ف�وح tوsرف�وح tوsرف�وح tوsرف�وح tوsر34271277342712773427127734271277

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات28/12/1998حفحفحفحفشوش سف_انشوش سف_انشوش سف_انشوش سف_ان34271138342711383427113834271138

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات04/11/1999فسZس مرميفسZس مرميفسZس مرميفسZس مرمي34271181342711813427118134271181

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/05/1995فوقاري يو�سفوقاري يو�سفوقاري يو�سفوقاري يو�س34271035342710353427103534271035

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات03/07/2000قاصد شC·ءقاصد شC·ءقاصد شC·ءقاصد شC·ء34271219342712193427121934271219

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/02/1998قرايف معادقرايف معادقرايف معادقرايف معاد34271114342711143427111434271114

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/05/1997قرايف يوسفقرايف يوسفقرايف يوسفقرايف يوسف34271090342710903427109034271090

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/06/2000قرطاس زي�بقرطاس زي�بقرطاس زي�بقرطاس زي�ب34271217342712173427121734271217

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/11/2000قوريفà خوقوريفà خوقوريفà خوقوريفà خو����34271231342712313427123134271231

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/11/1993كتاب شC·ءكتاب شC·ءكتاب شC·ءكتاب شC·ء34271011342710113427101134271011

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/10/1999ككككثثثثري حسCناءري حسCناءري حسCناءري حسCناء34271177342711773427117734271177

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتt24/08/1999رطاوي زtر�ءtرطاوي زtر�ءtرطاوي زtر�ءtرطاوي زtر�ء34271173342711733427117334271173

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/10/2001كامل �رس#نكامل �رس#نكامل �رس#نكامل �رس#ن34271285342712853427128534271285

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/05/1993مكمكمكمكييل محمدييل محمدييل محمدييل محمد34271007342710073427100734271007

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/06/2000الراش tوsرالراش tوsرالراش tوsرالراش tوsر34271215342712153427121534271215

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/06/2000محلام ام_نةمحلام ام_نةمحلام ام_نةمحلام ام_نة34271212342712123427121234271212

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/09/1999حلواحلواحلواحلواضضضض Mٔرشف Mٔرشف Mٔرشف Mٔرشف34271175342711753427117534271175

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/01/2002لشهب حSانلشهب حSانلشهب حSانلشهب حSان34271294342712943427129434271294

015احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات05/11/2001لعر�ش ٕاميانلعر�ش ٕاميانلعر�ش ٕاميانلعر�ش ٕاميان34271287342712873427128734271287

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات03/03/2000لعيوين عبد الغينلعيوين عبد الغينلعيوين عبد الغينلعيوين عبد الغين34271196342711963427119634271196

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/02/1998لف�ل العلوي اtراملف�ل العلوي اtراملف�ل العلوي اtراملف�ل العلوي اtرام34271113342711133427111334271113

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات20/05/2000لقطارين ا�الملقطارين ا�الملقطارين ا�الملقطارين ا�الم34271207342712073427120734271207

�نت فدوىنت فدوىنت فدوىنت فدوى34271214342712143427121434271214���011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/06/2000

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/09/1995ملزايل نعميةملزايل نعميةملزايل نعميةملزايل نعمية34271044342710443427104434271044

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/02/2000ملسعدي ابÅسامملسعدي ابÅسامملسعدي ابÅسامملسعدي ابÅسام34271193342711933427119334271193

002احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/02/1995ملعايش زي�بملعايش زي�بملعايش زي�بملعايش زي�ب34271032342710323427103234271032

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات27/09/1996لور�يش �دجيةلور�يش �دجيةلور�يش �دجيةلور�يش �دجية34271074342710743427107434271074

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/01/1998م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك ماqدة ماqدة ماqدة ماqدة34271108342711083427110834271108

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/05/1994م�يÅش Mٔسامءم�يÅش Mٔسامءم�يÅش Mٔسامءم�يÅش Mٔسامء34271016342710163427101634271016

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/05/2000جمجمجمجماهيد لبىناهيد لبىناهيد لبىناهيد لبىن34271206342712063427120634271206

011احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/05/2000حمامدي اميانحمامدي اميانحمامدي اميانحمامدي اميان34271210342712103427121034271210

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/11/2000خمخمخمخملوف شC·ءلوف شC·ءلوف شC·ءلوف شC·ء34271232342712323427123234271232

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات07/08/1996خمخمخمخملويق نورا�#نلويق نورا�#نلويق نورا�#نلويق نورا�#ن34271070342710703427107034271070

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات12/08/1998مر^ح حمسنمر^ح حمسنمر^ح حمسنمر^ح حمسن34271126342711263427112634271126

013احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات03/02/2001مسا*د Mٔماينمسا*د Mٔماينمسا*د Mٔماينمسا*د Mٔماين34271251342712513427125134271251

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات25/02/1996مساعيف سعيدةمساعيف سعيدةمساعيف سعيدةمساعيف سعيدة34271055342710553427105534271055
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات13/08/2001مسرتزق سلمىمسرتزق سلمىمسرتزق سلمىمسرتزق سلمى34271274342712743427127434271274

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات24/07/1998مسCتور MٔمنيمسCتور MٔمنيمسCتور MٔمنيمسCتور Mٔمني34271124342711243427112434271124

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات16/11/1999مسCيعيد ماالعيننيمسCيعيد ماالعيننيمسCيعيد ماالعيننيمسCيعيد ماالعينني34271185342711853427118534271185

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/06/2001مرشف بمرشف بمرشف بمرشف بثثثثSZةSZةSZةSZة34271266342712663427126634271266

003احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات03/01/1996مطيع اسامعيلمطيع اسامعيلمطيع اسامعيلمطيع اسامعيل34271050342710503427105034271050

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات11/09/1998معتصم امالمعتصم امالمعتصم امالمعتصم امال34271127342711273427112734271127

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات26/04/1999مغفور اسامةمغفور اسامةمغفور اسامةمغفور اسامة34271154342711543427115434271154

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات18/06/1998مف�اح نعميةمف�اح نعميةمف�اح نعميةمف�اح نعمية34271123342711233427112334271123

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات15/11/1999مSف_ع مسريةمSف_ع مسريةمSف_ع مسريةمSف_ع مسرية34271184342711843427118434271184

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات01/04/1998موىس مطZشموىس مطZشموىس مطZشموىس مطZش34271117342711173427111734271117

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/01/1998موف_دي ايوبموف_دي ايوبموف_دي ايوبموف_دي ايوب34271111342711113427111134271111

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتI14/06/1999رص ع£نIرص ع£نIرص ع£نIرص ع£ن34271163342711633427116334271163

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتI15/01/1999صف ماqدةIصف ماqدةIصف ماqدةIصف ماqدة34271141342711413427114134271141

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات23/02/1997نصZب امياننصZب امياننصZب امياننصZب اميان34271084342710843427108434271084

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات04/12/1992نصZب نورةنصZب نورةنصZب نورةنصZب نورة34271001342710013427100134271001

004احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات29/10/1996نيايب املهدينيايب املهدينيايب املهدينيايب املهدي34271076342710763427107634271076

014احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات06/06/2001جهويل سلمىجهويل سلمىجهويل سلمىجهويل سلمى34271268342712683427126834271268

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات10/01/1999هدوب محمدهدوب محمدهدوب محمدهدوب محمد34271140342711403427114034271140

008احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات03/05/1999هشوم سهامهشوم سهامهشوم سهامهشوم سهام34271155342711553427115534271155

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات02/12/1998هيدر الغزواينهيدر الغزواينهيدر الغزواينهيدر الغزواين34271134342711343427113434271134

012احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات09/12/2000واف_ق جهرواف_ق جهرواف_ق جهرواف_ق جهر34271236342712363427123634271236

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات08/04/1998واحلاج بلعيدواحلاج بلعيدواحلاج بلعيدواحلاج بلعيد34271118342711183427111834271118

006احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات30/11/1997والغازي فريدوالغازي فريدوالغازي فريدوالغازي فريد34271106342711063427110634271106

009احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/07/1999وشايم �لميةوشايم �لميةوشايم �لميةوشايم �لمية34271170342711703427117034271170

007احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات22/12/1998وفدي عبدالعظميوفدي عبدالعظميوفدي عبدالعظميوفدي عبدالعظمي34271136342711363427113634271136

010احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات14/01/2000وtراش �وtراش �وtراش �وtراش �رسرسرسرس34271190342711903427119034271190

005احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات17/08/1997وهيب ع£نوهيب ع£نوهيب ع£نوهيب ع£ن34271098342710983427109834271098

001احلسCىناحلسCىناحلسCىناحلسCىن*ني الشق*ني الشق*ني الشق*ني الشقالر�ضياتالر�ضياتالر�ضياتالر�ضيات09/05/1993ميان Mٔرشفميان Mٔرشفميان Mٔرشفميان Mٔرشف34271008342710083427100834271008

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس08/08/1994ا^*الل عبد احلاف_ظا^*الل عبد احلاف_ظا^*الل عبد احلاف_ظا^*الل عبد احلاف_ظ40341043403410434034104340341043

40341207403412074034120740341207àبدار هنيMٔàبدار هنيMٔàبدار هنيMٔàبدار هنيMٔ01/11/1998يدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCن عبد هللاموالي ارشU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU 013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس16/08/1998ابنارص زبيدةابنارص زبيدةابنارص زبيدةابنارص زبيدة40341199403411994034119940341199

40341279403412794034127940341279àليفة مجيqاàليفة مجيqاàليفة مجيqاàليفة مجيqيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/03/2001اCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCن عبد هللاموالي ارشU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU 016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس27/01/1995ا�داد ليىلا�داد ليىلا�داد ليىلا�داد ليىل40341056403410564034105640341056

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس05/04/2000احامد سعيدةاحامد سعيدةاحامد سعيدةاحامد سعيدة40341250403412504034125040341250

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس23/12/1995ا�دخود عبدالشايفا�دخود عبدالشايفا�دخود عبدالشايفا�دخود عبدالشايف40341086403410864034108640341086

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/02/1998ادسعيد رشCيدادسعيد رشCيدادسعيد رشCيدادسعيد رشCيد40341175403411754034117540341175

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/06/1998اد*يل عبد احلكمياد*يل عبد احلكمياد*يل عبد احلكمياد*يل عبد احلكمي40341188403411884034118840341188

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/07/2000اراوي سعيدةاراوي سعيدةاراوي سعيدةاراوي سعيدة40341257403412574034125740341257

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/02/1997ارارارار̂̂̂^ نورا�#ن نورا�#ن نورا�#ن نورا�#ن40341124403411244034112440341124

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ14/06/1993زدو ف�ي�ةMٔزدو ف�ي�ةMٔزدو ف�ي�ةMٔزدو ف�ي�ة40341015403410154034101540341015

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس08/04/1996اسامل ملياءاسامل ملياءاسامل ملياءاسامل ملياء40341096403410964034109640341096

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/06/1996اااارسرسرسرسار حسنار حسنار حسنار حسن40341104403411044034110440341104

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس12/06/1993اسامعييل محمداسامعييل محمداسامعييل محمداسامعييل محمد40341014403410144034101440341014

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/12/1994اشCتويك محمداشCتويك محمداشCتويك محمداشCتويك محمد40341052403410524034105240341052

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس30/03/2000ارشيد فاطمة الزهراءارشيد فاطمة الزهراءارشيد فاطمة الزهراءارشيد فاطمة الزهراء40341246403412464034124640341246

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ09/04/1994عباز يوسفMٔعباز يوسفMٔعباز يوسفMٔعباز يوسف40341038403410384034103840341038

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/12/1998اعسZين tوsراعسZين tوsراعسZين tوsراعسZين tوsر40341212403412124034121240341212

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ18/02/1994عيص MٔسامءMٔعيص MٔسامءMٔعيص MٔسامءMٔعيص Mٔسامء40341029403410294034102940341029

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس17/01/1999اÁدوا tرميةاÁدوا tرميةاÁدوا tرميةاÁدوا tرمية40341213403412134034121340341213
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
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ھ�م �دا:
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006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ29/06/1995غيالس يوسفMٔغيالس يوسفMٔغيالس يوسفMٔغيالس يوسف40341068403410684034106840341068

لكلكلكلكي يوسفي يوسفي يوسفي يوسف40341106403411064034110640341106 008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس06/07/1996إإإٕا

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/02/1995إالدر�يس Mٔمحدإالدر�يس Mٔمحدإالدر�يس Mٔمحدإالدر�يس Mٔمحد40341058403410584034105840341058

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس09/01/1998إالدر�يس املصبا� Mٔمنيإالدر�يس املصبا� Mٔمنيإالدر�يس املصبا� Mٔمنيإالدر�يس املصبا� Mٔمني40341169403411694034116940341169

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس09/01/1998إالدر�يس املصبا� Mٔمنيإالدر�يس املصبا� Mٔمنيإالدر�يس املصبا� Mٔمنيإالدر�يس املصبا� Mٔمني40341170403411704034117040341170

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�01/01/1996در�يس ح_اة�در�يس ح_اة�در�يس ح_اة�در�يس ح_اة40341088403410884034108840341088

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�01/01/1994در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد40341023403410234034102340341023

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس22/08/1998الباعوش ٕاميانالباعوش ٕاميانالباعوش ٕاميانالباعوش ٕاميان40341200403412004034120040341200

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس18/11/1998الرباق سف_انالرباق سف_انالرباق سف_انالرباق سف_ان40341208403412084034120840341208

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/01/1997الزبدوك راضيةالزبدوك راضيةالزبدوك راضيةالزبدوك راضية40341122403411224034112240341122

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/06/1993البعديدي محمدالبعديدي محمدالبعديدي محمدالبعديدي محمد40341013403410134034101340341013

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس25/08/1999البالج سك_نةالبالج سك_نةالبالج سك_نةالبالج سك_نة40341226403412264034122640341226

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/11/1995البو�اري �دجيةالبو�اري �دجيةالبو�اري �دجيةالبو�اري �دجية40341084403410844034108440341084

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس23/12/1992البو�اري جناةالبو�اري جناةالبو�اري جناةالبو�اري جناة40341002403410024034100240341002

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس27/01/1999البوساكين ابÅسامالبوساكين ابÅسامالبوساكين ابÅسامالبوساكين ابÅسام40341214403412144034121440341214

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/09/2000البومعري سك_نةالبومعري سك_نةالبومعري سك_نةالبومعري سك_نة40341267403412674034126740341267

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/08/1996الالالالزتزتزتزتاري راري راري راري رىضىضىضىض40341109403411094034110940341109

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/09/1997التزيي ليىلالتزيي ليىلالتزيي ليىلالتزيي ليىل40341155403411554034115540341155

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس12/10/1993اجلاUري سعيداجلاUري سعيداجلاUري سعيداجلاUري سعيد40341020403410204034102040341020

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس30/12/1997اجلهازي tوsراجلهازي tوsراجلهازي tوsراجلهازي tوsر40341167403411674034116740341167

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/01/1993اجلود رشCيدةاجلود رشCيدةاجلود رشCيدةاجلود رشCيدة40341004403410044034100440341004

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس05/08/1997احل´اب سك_نةاحل´اب سك_نةاحل´اب سك_نةاحل´اب سك_نة40341151403411514034115140341151

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/04/1995احلرويش عبد املنعماحلرويش عبد املنعماحلرويش عبد املنعماحلرويش عبد املنعم40341062403410624034106240341062

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس12/11/2001احلفظي محزةاحلفظي محزةاحلفظي محزةاحلفظي محزة40341289403412894034128940341289

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس25/02/1993احلفSاوي عبدالوا�داحلفSاوي عبدالوا�داحلفSاوي عبدالوا�داحلفSاوي عبدالوا�د40341008403410084034100840341008

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/07/1998امحلدي *لوي tبريةامحلدي *لوي tبريةامحلدي *لوي tبريةامحلدي *لوي tبرية40341191403411914034119140341191

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/08/1998امحلرييت شC·ءامحلرييت شC·ءامحلرييت شC·ءامحلرييت شC·ء40341201403412014034120140341201

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/10/1995احلياين �لميةاحلياين �لميةاحلياين �لميةاحلياين �لمية40341079403410794034107940341079

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس22/01/1996اخلÛاين اسامءاخلÛاين اسامءاخلÛاين اسامءاخلÛاين اسامء40341091403410914034109140341091

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/05/1999امخلار مرميامخلار مرميامخلار مرميامخلار مرمي40341218403412184034121840341218

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس29/11/1999ا�امون ٕانصافا�امون ٕانصافا�امون ٕانصافا�امون ٕانصاف40341236403412364034123640341236

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس08/06/1996ا�خش وديعةا�خش وديعةا�خش وديعةا�خش وديعة40341100403411004034110040341100

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس17/09/1994ا�رو�ش محمدا�رو�ش محمدا�رو�ش محمدا�رو�ش محمد40341047403410474034104740341047

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/04/1995ا�ريعي مرميا�ريعي مرميا�ريعي مرميا�ريعي مرمي40341063403410634034106340341063

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس16/12/1994ا�هيب يوسفا�هيب يوسفا�هيب يوسفا�هيب يوسف40341051403410514034105140341051

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/01/1997ا�ويم كاملا�ويم كاملا�ويم كاملا�ويم كامل40341117403411174034111740341117

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/06/1998ااااGGGGهيب اسامءهيب اسامءهيب اسامءهيب اسامء40341190403411904034119040341190

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/11/1996الرالرالرالرىضىضىضىض حSان حSان حSان حSان40341111403411114034111140341111

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/11/1997الزqاري معالزqاري معالزqاري معالزqاري معمتمتمتمتدددد40341162403411624034116240341162

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس24/12/1999الزرزوري خوالزرزوري خوالزرزوري خوالزرزوري خو����40341238403412384034123840341238

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس05/04/1994الزروايل محزةالزروايل محزةالزروايل محزةالزروايل محزة40341037403410374034103740341037

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس22/02/1997الزÁدة رشCيدالزÁدة رشCيدالزÁدة رشCيدالزÁدة رشCيد40341127403411274034112740341127

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/10/1997الزمراين Mٔمميةالزمراين Mٔمميةالزمراين Mٔمميةالزمراين Mٔممية40341159403411594034115940341159

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس24/08/2000الزمزويم سعيدالزمزويم سعيدالزمزويم سعيدالزمزويم سعيد40341264403412644034126440341264

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/04/1998الزواوي �دجيةالزواوي �دجيةالزواوي �دجيةالزواوي �دجية40341184403411844034118440341184

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/12/2000الساtت Mٔمنيالساtت Mٔمنيالساtت Mٔمنيالساtت Mٔمني40341272403412724034127240341272

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/06/1994الساهل سوtيةالساهل سوtيةالساهل سوtيةالساهل سوtية40341040403410404034104040341040

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/12/2000السلاكوي سك_نةالسلاكوي سك_نةالسلاكوي سك_نةالسلاكوي سك_نة40341273403412734034127340341273

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس18/01/1993الشافعي سلميةالشافعي سلميةالشافعي سلميةالشافعي سلمية40341007403410074034100740341007
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

40341001403410014034100140341001ó� تويك عبدCالشó� تويك عبدCالشó� تويك عبدCالشó� تويك عبدCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/12/1992الشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCن عبد هللاموالي ارشU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU 003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس22/02/1997الشقويب �سنيالشقويب �سنيالشقويب �سنيالشقويب �سني40341128403411284034112840341128

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس25/02/1997الشهبة سCناءالشهبة سCناءالشهبة سCناءالشهبة سCناء40341129403411294034112940341129

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/05/1997الشCهيب غزالنالشCهيب غزالنالشCهيب غزالنالشCهيب غزالن40341140403411404034114040341140

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/04/2000الصادق سك_نةالصادق سك_نةالصادق سك_نةالصادق سك_نة40341249403412494034124940341249

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/07/1998الصربي م_لودةالصربي م_لودةالصربي م_لودةالصربي م_لودة40341192403411924034119240341192

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/02/1997الضاوي يوسفالضاوي يوسفالضاوي يوسفالضاوي يوسف40341125403411254034112540341125

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس19/09/1995الطوبطة عبدالعاطيالطوبطة عبدالعاطيالطوبطة عبدالعاطيالطوبطة عبدالعاطي40341077403410774034107740341077

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/06/2000العباد مرميالعباد مرميالعباد مرميالعباد مرمي40341256403412564034125640341256

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/04/1997العتاوي حيالعتاوي حيالعتاوي حيالعتاوي حيىيىيىيىي40341135403411354034113540341135

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/03/1999العرايب بوعزةالعرايب بوعزةالعرايب بوعزةالعرايب بوعزة40341216403412164034121640341216

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/10/1997العرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراء40341161403411614034116140341161

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/05/1999العساوي Mٔمينالعساوي Mٔمينالعساوي Mٔمينالعساوي Mٔمين40341219403412194034121940341219

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس27/05/1997العرضاوي *اÒشةالعرضاوي *اÒشةالعرضاوي *اÒشةالعرضاوي *اÒشة40341144403411444034114440341144

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/05/1993العكز ماqدةالعكز ماqدةالعكز ماqدةالعكز ماqدة40341012403410124034101240341012

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/05/2001العمري حسCناءالعمري حسCناءالعمري حسCناءالعمري حسCناء40341280403412804034128040341280

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس29/01/1999العموري زهريالعموري زهريالعموري زهريالعموري زهري40341215403412154034121540341215

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس29/01/2000العيادي مرميالعيادي مرميالعيادي مرميالعيادي مرمي40341241403412414034124140341241

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس25/09/1998الغزالين سلوىالغزالين سلوىالغزالين سلوىالغزالين سلوى40341204403412044034120440341204

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/08/2000الغوات هبةالغوات هبةالغوات هبةالغوات هبة40341263403412634034126340341263

40341085403410854034108540341085à_ الفقري نà_ الفقري نà_ الفقري نà_ يدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس22/11/1995الفقري نCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCن عبد هللاموالي ارشU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU 007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس23/06/1994الفلحي محمدالفلحي محمدالفلحي محمدالفلحي محمد40341041403410414034104140341041

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/12/1993الق_اس Mٔسامءالق_اس Mٔسامءالق_اس Mٔسامءالق_اس Mٔسامء40341022403410224034102240341022

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/05/1998القريع هندالقريع هندالقريع هندالقريع هند40341185403411854034118540341185

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/12/1997الاكمسي موىسالاكمسي موىسالاكمسي موىسالاكمسي موىس40341166403411664034116640341166

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/01/2001الكدار نورةالكدار نورةالكدار نورةالكدار نورة40341276403412764034127640341276

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/02/1996الكروري عامدالكروري عامدالكروري عامدالكروري عامد40341093403410934034109340341093

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس17/11/1993الالالالمكمكمكمكري النعميةري النعميةري النعميةري النعمية40341021403410214034102140341021

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/04/1998الكزني محمدالكزني محمدالكزني محمدالكزني محمد40341181403411814034118140341181

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس30/04/1997الكويم هشامالكويم هشامالكويم هشامالكويم هشام40341137403411374034113740341137

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/01/1994احملجويب حياحملجويب حياحملجويب حياحملجويب حيىيىيىيىي40341026403410264034102640341026

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/07/1997احملمودي كاملاحملمودي كاملاحملمودي كاملاحملمودي كامل40341146403411464034114640341146

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/09/1995املرس حسناملرس حسناملرس حسناملرس حسن40341076403410764034107640341076

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/05/1996املسCتعني عبد هللاملسCتعني عبد هللاملسCتعني عبد هللاملسCتعني عبد هللا40341098403410984034109840341098

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس19/03/1994املسCياح tوsراملسCياح tوsراملسCياح tوsراملسCياح tوsر40341035403410354034103540341035

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/09/1996املشحمط ليىلاملشحمط ليىلاملشحمط ليىلاملشحمط ليىل40341110403411104034111040341110

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/05/1997املعايش ا�ساملعايش ا�ساملعايش ا�ساملعايش ا�س40341139403411394034113940341139

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/10/1994املعاملعاملعاملعململململ عبدهللا عبدهللا عبدهللا عبدهللا40341048403410484034104840341048

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس06/03/1997امللياين مدحيةامللياين مدحيةامللياين مدحيةامللياين مدحية40341132403411324034113240341132

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/04/1993املنصوري راملنصوري راملنصوري راملنصوري رىضىضىضىض40341011403410114034101140341011

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس04/07/1996املودن محمداملودن محمداملودن محمداملودن محمد40341105403411054034110540341105

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/01/1994املولودي الزهرةاملولودي الزهرةاملولودي الزهرةاملولودي الزهرة40341024403410244034102440341024

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/01/1995الناالناالناالناظظظظر هشامر هشامر هشامر هشام40341054403410544034105440341054

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس29/03/2000الناهالناهالناهالناهيضيضيضيض هدى هدى هدى هدى40341245403412454034124540341245

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/05/1997النويين ح_اةالنويين ح_اةالنويين ح_اةالنويين ح_اة40341138403411384034113840341138

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس09/11/2000الهاف غزالنالهاف غزالنالهاف غزالنالهاف غزالن40341269403412694034126940341269

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/08/1998الهراوي �لميةالهراوي �لميةالهراوي �لميةالهراوي �لمية40341196403411964034119640341196

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/09/1999الهر�يش مرميالهر�يش مرميالهر�يش مرميالهر�يش مرمي40341229403412294034122940341229

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/10/1995الهند عبد الرزاقالهند عبد الرزاقالهند عبد الرزاقالهند عبد الرزاق40341081403410814034108140341081
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/10/1997الودان محزةالودان محزةالودان محزةالودان محزة40341157403411574034115740341157

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس06/04/1997الوردي وردةالوردي وردةالوردي وردةالوردي وردة40341133403411334034113340341133

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/01/1993الوهايب خوالوهايب خوالوهايب خوالوهايب خو����40341005403410054034100540341005

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس04/11/1997الزييدي اميانالزييدي اميانالزييدي اميانالزييدي اميان40341163403411634034116340341163

40341260403412604034126040341260àمومن هنيMٔàمومن هنيMٔàمومن هنيMٔàمومن هنيMٔ01/08/2000يدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCن عبد هللاموالي ارشU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU 015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/01/2000امني �دجيةامني �دجيةامني �دجيةامني �دجية40341239403412394034123940341239

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس05/01/1997انو#ري انو#ري انو#ري انو#ري حضحضحضحضىىىى40341118403411184034111840341118

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ15/06/1996هرواي MٔنوارMٔهرواي MٔنوارMٔهرواي MٔنوارMٔهرواي Mٔنوار40341103403411034034110340341103

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ06/07/1999وÂ سعيدMٔوÂ سعيدMٔوÂ سعيدMٔوÂ سعيد40341225403412254034122540341225

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ06/01/2001وسار wرشىMٔوسار wرشىMٔوسار wرشىMٔوسار wرشى40341275403412754034127540341275

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ22/05/1998و*يل MٔيوبMٔو*يل MٔيوبMٔو*يل MٔيوبMٔو*يل Mٔيوب40341187403411874034118740341187

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ24/10/2001وقسو ٕاميانMٔوقسو ٕاميانMٔوقسو ٕاميانMٔوقسو ٕاميان40341287403412874034128740341287

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس31/07/1997اوكدو عبد العايلاوكدو عبد العايلاوكدو عبد العايلاوكدو عبد العايل40341150403411504034115040341150

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/11/2000ايت اUراهمي سعيدايت اUراهمي سعيدايت اUراهمي سعيدايت اUراهمي سعيد40341271403412714034127140341271

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/01/1993ايت اح�اف حSانايت اح�اف حSانايت اح�اف حSانايت اح�اف حSان40341003403410034034100340341003

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس12/04/1998ايت احامد سعادايت احامد سعادايت احامد سعادايت احامد سعاد40341183403411834034118340341183

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ25/11/1999يت القائد الناMٔيت القائد الناMٔيت القائد الناMٔيت القائد النامجمجمجمج40341235403412354034123540341235

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/12/2000ايت تغيت Mٔيوبايت تغيت Mٔيوبايت تغيت Mٔيوبايت تغيت Mٔيوب40341274403412744034127440341274

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/10/2001ايت عبد السالم مSالايت عبد السالم مSالايت عبد السالم مSالايت عبد السالم مSال40341286403412864034128640341286

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/05/1995ايت يوسف �سنيايت يوسف �سنيايت يوسف �سنيايت يوسف �سني40341064403410644034106440341064

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسMٔ26/05/1995يوب رو^لMٔيوب رو^لMٔيوب رو^لMٔيوب رو^ل40341067403410674034106740341067

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/12/1997^زي هاجر^زي هاجر^زي هاجر^زي هاجر40341165403411654034116540341165

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس08/09/1994^*يل مليكة^*يل مليكة^*يل مليكة^*يل مليكة40341046403410464034104640341046

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسU28/12/2001رtون سهامUرtون سهامUرtون سهامUرtون سهام40341291403412914034129140341291

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسU05/05/1996رماين محمدUرماين محمدUرماين محمدUرماين محمد40341097403410974034109740341097

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسw06/09/1999شريي رqاءwشريي رqاءwشريي رqاءwشريي رqاء40341228403412284034122840341228

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس17/05/2000بطمي حسCناءبطمي حسCناءبطمي حسCناءبطمي حسCناء40341253403412534034125340341253

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/03/1995بالاومهو سعادبالاومهو سعادبالاومهو سعادبالاومهو سعاد40341059403410594034105940341059

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/07/1995بلعجييل محمدبلعجييل محمدبلعجييل محمدبلعجييل محمد40341070403410704034107040341070

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/09/1998بلمقدم مSالبلمقدم مSالبلمقدم مSالبلمقدم مSال40341203403412034034120340341203

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس08/03/2000بنربية اسCيةبنربية اسCيةبنربية اسCيةبنربية اسCية40341243403412434034124340341243

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/11/1996بنعتو مجعةبنعتو مجعةبنعتو مجعةبنعتو مجعة40341112403411124034111240341112

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس31/07/2001بنلعريب خوبنلعريب خوبنلعريب خوبنلعريب خو����40341283403412834034128340341283

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/10/1998بومجعة مسريةبومجعة مسريةبومجعة مسريةبومجعة مسرية40341205403412054034120540341205

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/12/1998بوخريص حسنبوخريص حسنبوخريص حسنبوخريص حسن40341209403412094034120940341209

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/01/1996بوراية Mٔمحدبوراية Mٔمحدبوراية Mٔمحدبوراية Mٔمحد40341090403410904034109040341090

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/11/1996بوسدر غزالنبوسدر غزالنبوسدر غزالنبوسدر غزالن40341113403411134034111340341113

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس09/12/1999بوشCتاوي IديةبوشCتاوي IديةبوشCتاوي IديةبوشCتاوي Iدية40341237403412374034123740341237

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس06/06/1999بوشرتويف جحيبةبوشرتويف جحيبةبوشرتويف جحيبةبوشرتويف جحيبة40341220403412204034122040341220

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس22/02/1997بوصا#ري مرميبوصا#ري مرميبوصا#ري مرميبوصا#ري مرمي40341126403411264034112640341126

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/05/1995بوطاهر رشCيدبوطاهر رشCيدبوطاهر رشCيدبوطاهر رشCيد40341065403410654034106540341065

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/06/1996بوعبيد ايوببوعبيد ايوببوعبيد ايوببوعبيد ايوب40341101403411014034110140341101

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/07/1993بوفرحية خوبوفرحية خوبوفرحية خوبوفرحية خو����40341016403410164034101640341016

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس19/08/1995بوtر#ن محمدبوtر#ن محمدبوtر#ن محمدبوtر#ن محمد40341074403410744034107440341074

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/03/2000بومحلZس حفصةبومحلZس حفصةبومحلZس حفصةبومحلZس حفصة40341244403412444034124440341244

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/01/2000بويد �سنيبويد �سنيبويد �سنيبويد �سني40341240403412404034124040341240

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/12/1998بيار ابÅسامبيار ابÅسامبيار ابÅسامبيار ابÅسام40341211403412114034121140341211

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�14/06/1997اكيت عز#ز�اكيت عز#ز�اكيت عز#ز�اكيت عز#ز40341145403411454034114540341145

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس30/01/1997تدالوي رضوانتدالوي رضوانتدالوي رضوانتدالوي رضوان40341123403411234034112340341123
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/07/1999تن´ارت عبد الشكورتن´ارت عبد الشكورتن´ارت عبد الشكورتن´ارت عبد الشكور40341224403412244034122440341224

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس18/10/1999توري اUراهميتوري اUراهميتوري اUراهميتوري اUراهمي40341232403412324034123240341232

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/01/1995توف_ق حسنتوف_ق حسنتوف_ق حسنتوف_ق حسن40341055403410554034105540341055

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس27/03/1998تيقدام عبداحلف_ظتيقدام عبداحلف_ظتيقدام عبداحلف_ظتيقدام عبداحلف_ظ40341180403411804034118040341180

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس25/12/1996جرموين غزالنجرموين غزالنجرموين غزالنجرموين غزالن40341114403411144034111440341114

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/08/2000جضور اميانجضور اميانجضور اميانجضور اميان40341265403412654034126540341265

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/05/1997جSاح ع£نجSاح ع£نجSاح ع£نجSاح ع£ن40341141403411414034114140341141

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�07/03/1995ايل املوجب�ايل املوجب�ايل املوجب�ايل املوجب40341060403410604034106040341060

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/01/1998حVاش هندحVاش هندحVاش هندحVاش هند40341171403411714034117140341171

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/04/1998حرمة هللا اسامءحرمة هللا اسامءحرمة هللا اسامءحرمة هللا اسامء40341182403411824034118240341182

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/04/2000حسCين رضاحسCين رضاحسCين رضاحسCين رضا40341248403412484034124840341248

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�16/08/1993يل ٕاميان�يل ٕاميان�يل ٕاميان�يل ٕاميان40341018403410184034101840341018

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�26/07/1994يل هدى�يل هدى�يل هدى�يل هدى40341042403410424034104240341042

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/10/1998حامدي مسيةحامدي مسيةحامدي مسيةحامدي مسية40341206403412064034120640341206

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/07/1995حامس معاذحامس معاذحامس معاذحامس معاذ40341071403410714034107140341071

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/06/1999حاممة هدىحاممة هدىحاممة هدىحاممة هدى40341223403412234034122340341223

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/07/1997حSيين وفاءحSيين وفاءحSيين وفاءحSيين وفاء40341148403411484034114840341148

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�23/07/1998اضري سف_ان�اضري سف_ان�اضري سف_ان�اضري سف_ان40341195403411954034119540341195

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/03/1998خربوش هاجرخربوش هاجرخربوش هاجرخربوش هاجر40341177403411774034117740341177

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�18/09/2001لفي �دجية�لفي �دجية�لفي �دجية�لفي �دجية40341284403412844034128440341284

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�07/07/1996لول زtر�ء�لول زtر�ء�لول زtر�ء�لول زtر�ء40341107403411074034110740341107

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�06/01/1997ريان الرتايب�ريان الرتايب�ريان الرتايب�ريان الرتايب40341119403411194034111940341119

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/03/1994د�ان كاملد�ان كاملد�ان كاملد�ان كامل40341032403410324034103240341032

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/03/1995دمعوش عبداجلليلدمعوش عبداجلليلدمعوش عبداجلليلدمعوش عبداجلليل40341061403410614034106140341061

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/06/1999دقايق فاطمة الزهراءدقايق فاطمة الزهراءدقايق فاطمة الزهراءدقايق فاطمة الزهراء40341221403412214034122140341221

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/01/1998ر^ح زtر�ءر^ح زtر�ءر^ح زtر�ءر^ح زtر�ء40341168403411684034116840341168

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/08/1998رحاموي مصطفىرحاموي مصطفىرحاموي مصطفىرحاموي مصطفى40341202403412024034120240341202

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/08/1998رمحوين املهديرمحوين املهديرمحوين املهديرمحوين املهدي40341197403411974034119740341197

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/07/1996رحميي محمدرحميي محمدرحميي محمدرحميي محمد40341108403411084034110840341108

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/05/2000رشاد شC·ءرشاد شC·ءرشاد شC·ءرشاد شC·ء40341252403412524034125240341252

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/07/1998رضواين رضواين رضواين رضواين جمجمجمجمدةدةدةدة40341193403411934034119340341193

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس04/03/1996رحياين زهرةرحياين زهرةرحياين زهرةرحياين زهرة40341094403410944034109440341094

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/04/1994زبري امسهانزبري امسهانزبري امسهانزبري امسهان40341039403410394034103940341039

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس06/08/2000زروال السعديةزروال السعديةزروال السعديةزروال السعدية40341261403412614034126140341261

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/09/1997زtر� مرميزtر� مرميزtر� مرميزtر� مرمي40341154403411544034115440341154

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/08/1995زوزاف رضوانزوزاف رضوانزوزاف رضوانزوزاف رضوان40341075403410754034107540341075

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس19/01/1998زويتني ٕاسامعيلزويتني ٕاسامعيلزويتني ٕاسامعيلزويتني ٕاسامعيل40341173403411734034117340341173

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس05/03/1994سل·ين معاذسل·ين معاذسل·ين معاذسل·ين معاذ40341033403410334034103340341033

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس19/05/1997سويين سCناءسويين سCناءسويين سCناءسويين سCناء40341142403411424034114240341142

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/07/1995شCبZين محمدشCبZين محمدشCبZين محمدشCبZين محمد40341069403410694034106940341069

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس12/01/1994شعاوي رضوانشعاوي رضوانشعاوي رضوانشعاوي رضوان40341027403410274034102740341027

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/10/1994مششام عزا�#نمششام عزا�#نمششام عزا�#نمششام عزا�#ن40341049403410494034104940341049

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس12/11/1997شZيب فاطمةشZيب فاطمةشZيب فاطمةشZيب فاطمة40341164403411644034116440341164

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس23/08/1993خصخصخصخصري فاطمةري فاطمةري فاطمةري فاطمة40341019403410194034101940341019

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس09/11/2000صفري سهيلصفري سهيلصفري سهيلصفري سهيل40341270403412704034127040341270

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/03/1997صف_ايت عبدالوا�دصف_ايت عبدالوا�دصف_ايت عبدالوا�دصف_ايت عبدالوا�د40341131403411314034113140341131

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس27/10/1997طاطاطاطاحلحلحلحل جناة جناة جناة جناة40341160403411604034116040341160

40341198403411984034119840341198àطيب هنيàطيب هنيàطيب هنيàيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/08/1998طيب هنيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCن عبد هللاموالي ارشU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU 012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس29/07/2001طييب ملياءطييب ملياءطييب ملياءطييب ملياء40341282403412824034128240341282
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/11/1999ظظظظهري حمسنهري حمسنهري حمسنهري حمسن40341234403412344034123440341234

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/02/1994*ايب كامل*ايب كامل*ايب كامل*ايب كامل40341030403410304034103040341030

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/01/1996*ايف محمد*ايف محمد*ايف محمد*ايف محمد40341089403410894034108940341089

40341102403411024034110240341102àيس فضي *àيس فضي *àيس فضي *àيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/06/1996* يس فضيCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCن عبد هللاموالي ارشU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU ن عبد هللاانوية إال*دادية *اللU 008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس16/07/2000عبà يوسفعبà يوسفعبà يوسفعبà يوسف40341258403412584034125840341258

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/08/1997عيب عواطفعيب عواطفعيب عواطفعيب عواطف40341152403411524034115240341152

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/09/1999*دلون Iدية*دلون Iدية*دلون Iدية*دلون Iدية40341230403412304034123040341230

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/10/1995عز#زي طارقعز#زي طارقعز#زي طارقعز#زي طارق40341080403410804034108040341080

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس04/11/1999عصفوري عبدالرزاقعصفوري عبدالرزاقعصفوري عبدالرزاقعصفوري عبدالرزاق40341233403412334034123340341233

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس24/05/1997عقوي امنيعقوي امنيعقوي امنيعقوي امني40341143403411434034114340341143

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس31/12/1995معرايت احلسنمعرايت احلسنمعرايت احلسنمعرايت احلسن40341087403410874034108740341087

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس16/06/1998عنوري يو�سعنوري يو�سعنوري يو�سعنوري يو�س40341189403411894034118940341189

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/01/1994عيدي عبدالرحميعيدي عبدالرحميعيدي عبدالرحميعيدي عبدالرحمي40341025403410254034102540341025

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس19/08/2000غباوي Iديةغباوي Iديةغباوي Iديةغباوي Iدية40341262403412624034126240341262

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسÁ15/03/1994دواين �Áدواين �Áدواين �Áدواين �رسرسرسرس40341034403410344034103440341034

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/08/1994فائدي زهريةفائدي زهريةفائدي زهريةفائدي زهرية40341044403410444034104440341044

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس18/08/1997ف�ف�ف�ف�حححح ا�#ن Mٔممية ا�#ن Mٔممية ا�#ن Mٔممية ا�#ن Mٔممية40341153403411534034115340341153

ي ٕاUراهميي ٕاUراهميي ٕاUراهميي ٕاUراهمي40341120403411204034112040341120 008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس09/01/1997فقهيفقهيفقهيفقهي����

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/10/1994ف_اش �Mٔسف_اش �Mٔسف_اش �Mٔسف_اش �Mٔس40341050403410504034105040341050

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس24/04/1999قدمريي �دجيةقدمريي �دجيةقدمريي �دجيةقدمريي �دجية40341217403412174034121740341217

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/09/1997قدمريي سك_نةقدمريي سك_نةقدمريي سك_نةقدمريي سك_نة40341156403411564034115640341156

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس25/12/1996قر�ش طارققر�ش طارققر�ش طارققر�ش طارق40341115403411154034111540341115

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس07/09/2000قالل *ليةقالل *ليةقالل *ليةقالل *لية40341266403412664034126640341266

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/03/1998قZس حسCناءقZس حسCناءقZس حسCناءقZس حسCناء40341179403411794034117940341179

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/04/2000اكمسي محمداكمسي محمداكمسي محمداكمسي محمد40341247403412474034124740341247

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس04/11/1995ككككثثثثري Mٔمحدري Mٔمحدري Mٔمحدري Mٔمحد40341082403410824034108240341082

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسt22/05/2000ردوح �دجيةtردوح �دجيةtردوح �دجيةtردوح �دجية40341254403412544034125440341254

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسt01/01/1995رماح الزييدtرماح الزييدtرماح الزييدtرماح الزييد40341053403410534034105340341053

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/03/1993كامل حكميةكامل حكميةكامل حكميةكامل حكمية40341009403410094034100940341009

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/06/1999حلر#زي �دجيةحلر#زي �دجيةحلر#زي �دجيةحلر#زي �دجية40341222403412224034122240341222

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس13/04/1997لشهب شC·ءلشهب شC·ءلشهب شC·ءلشهب شC·ء40341134403411344034113440341134

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس06/03/2001لعرج مSصفلعرج مSصفلعرج مSصفلعرج مSصف40341278403412784034127840341278

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس30/07/1997لغاميت �ا�لغاميت �ا�لغاميت �ا�لغاميت �ا�40341149403411494034114940341149

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس08/10/1997لفغلين نوراليقنيلفغلين نوراليقنيلفغلين نوراليقنيلفغلين نوراليقني40341158403411584034115840341158

010الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/07/1997لفي مSريلفي مSريلفي مSريلفي مSري40341147403411474034114740341147

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس10/11/2001ملعزيي محزةملعزيي محزةملعزيي محزةملعزيي محزة40341288403412884034128840341288

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/08/1993ملفرك حلسنملفرك حلسنملفرك حلسنملفرك حلسن40341017403410174034101740341017

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس31/03/1993لهنا ٕالهاملهنا ٕالهاملهنا ٕالهاملهنا ٕالهام40341010403410104034101040341010

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس19/05/1996لودي يو�سلودي يو�سلودي يو�سلودي يو�س40341099403410994034109940341099

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/09/1995ماqدي غيماqدي غيماqدي غيماqدي غيثثثثةةةة40341078403410784034107840341078

013الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/12/1998مرت° سلمىمرت° سلمىمرت° سلمىمرت° سلمى40341210403412104034121040341210

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/04/1997جمجمجمجماطي عبدالسالماطي عبدالسالماطي عبدالسالماطي عبدالسالم40341136403411364034113640341136

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/03/1998جمجمجمجماهد محمداهد محمداهد محمداهد محمد40341178403411784034117840341178

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس26/03/1994مرزوق اميانمرزوق اميانمرزوق اميانمرزوق اميان40341036403410364034103640341036

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/07/1995مرشد ٕابÅساممرشد ٕابÅساممرشد ٕابÅساممرشد ٕابÅسام40341072403410724034107240341072

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس09/12/2001مسCتقمي �رسىمسCتقمي �رسىمسCتقمي �رسىمسCتقمي �رسى40341290403412904034129040341290

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/06/2000مسCناوي سارةمسCناوي سارةمسCناوي سارةمسCناوي سارة40341255403412554034125540341255

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس16/01/1994مشاهد عز#زمشاهد عز#زمشاهد عز#زمشاهد عز#ز40341028403410284034102840341028

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس21/07/2000مصدق هناءمصدق هناءمصدق هناءمصدق هناء40341259403412594034125940341259
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
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ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/03/1997مطيع Iديةمطيع Iديةمطيع Iديةمطيع Iدية40341130403411304034113040341130

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس17/08/1995معقود توريةمعقود توريةمعقود توريةمعقود تورية40341073403410734034107340341073

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس18/02/2001معلوم سك_نةمعلوم سك_نةمعلوم سك_نةمعلوم سك_نة40341277403412774034127740341277

009الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس22/01/1997مف�اح وساممف�اح وساممف�اح وساممف�اح وسام40341121403411214034112140341121

008الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/01/1997مكوار عبد الرحميمكوار عبد الرحميمكوار عبد الرحميمكوار عبد الرحمي40341116403411164034111640341116

006الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/05/1995مSان عبداحلكميمSان عبداحلكميمSان عبداحلكميمSان عبداحلكمي40341066403410664034106640341066

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس06/10/1999مSصوري اع>دمSصوري اع>دمSصوري اع>دمSصوري اع>د40341231403412314034123140341231

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس08/02/1995موqان Iديةموqان Iديةموqان Iديةموqان Iدية40341057403410574034105740341057

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس23/02/1996مري مرميمري مرميمري مرميمري مرمي40341092403410924034109240341092

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسI06/03/2000دي محمدIدي محمدIدي محمدIدي محمد40341242403412424034124240341242

014الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفسI26/08/1999يت Uن *يل يو�سIيت Uن *يل يو�سIيت Uن *يل يو�سIيت Uن *يل يو�س40341227403412274034122740341227

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس01/07/2001نوي هنادنوي هنادنوي هنادنوي هناد40341281403412814034128140341281

003الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس15/01/1993نية اUراهمينية اUراهمينية اUراهمينية اUراهمي40341006403410064034100640341006

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس02/04/1996هيالم عصامهيالم عصامهيالم عصامهيالم عصام40341095403410954034109540341095

015الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس03/05/2000وا^ نورةوا^ نورةوا^ نورةوا^ نورة40341251403412514034125140341251

017الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس11/10/2001واسالم فاطمةواسالم فاطمةواسالم فاطمةواسالم فاطمة40341285403412854034128540341285

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس05/03/1998والاكن املهديوالاكن املهديوالاكن املهديوالاكن املهدي40341176403411764034117640341176

007الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس06/11/1995و� حلسنو� حلسنو� حلسنو� حلسن40341083403410834034108340341083

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس19/05/1998وديع ٕاميانوديع ٕاميانوديع ٕاميانوديع ٕاميان40341186403411864034118640341186

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس20/02/1998وضيوضيوضيوضيحححح �دجية �دجية �دجية �دجية40341174403411744034117440341174

016الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس28/10/2000وفاء زفوديوفاء زفوديوفاء زفوديوفاء زفودي40341268403412684034126840341268

004الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس23/02/1994وtري مسريةوtري مسريةوtري مسريةوtري مسرية40341031403410314034103140341031

012الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس14/07/1998و�سل زي�بو�سل زي�بو�سل زي�بو�سل زي�ب40341194403411944034119440341194

005الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�20/08/1994سني احلسني�سني احلسني�سني احلسني�سني احلسني40341045403410454034104540341045

011الالالالثثثثانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاانوية إال*دادية *الل Uن عبد هللاموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدموالي ارشCيدالفلسفةالفلسفةالفلسفةالفلسفة////****ململململ إالج>ع إالج>ع إالج>ع إالج>ع////****ململململ النفس النفس النفس النفس�19/01/1998ماين Mٔيوب�ماين Mٔيوب�ماين Mٔيوب�ماين Mٔيوب40341172403411724034117240341172

37401379374013793740137937401379DOHADOHADOHADOHA    019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/03/2001حضحضحضحضىىىى

37391338373913383739133837391338SELLAKSELLAKSELLAKSELLAK    ASSIYAASSIYAASSIYAASSIYA13/12/1999017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/01/2002احبسZس نورةاحبسZس نورةاحبسZس نورةاحبسZس نورة37401414374014143740141437401414

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1993ابدار هاجرابدار هاجرابدار هاجرابدار هاجر37401002374010023740100237401002

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ30/10/1996بداز حسCناءMٔبداز حسCناءMٔبداز حسCناءMٔبداز حسCناء37401075374010753740107537401075

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ04/08/2000بداز سل·نMٔبداز سل·نMٔبداز سل·نMٔبداز سل·ن37391411373914113739141137391411

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/03/1994ابطي مرميابطي مرميابطي مرميابطي مرمي37401016374010163740101637401016

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/01/2001ابو تقاب شC·ءابو تقاب شC·ءابو تقاب شC·ءابو تقاب شC·ء37401371374013713740137137401371

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/02/2001ابوالف�ابوالف�ابوالف�ابوالف�حححح طارق طارق طارق طارق37391461373914613739146137391461

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/12/2001ابوالوفاء زي�بابوالوفاء زي�بابوالوفاء زي�بابوالوفاء زي�ب37391506373915063739150637391506

37401338374013383740133837401338àبور#زق هنيMٔàبور#زق هنيMٔàبور#زق هنيMٔàبور#زق هنيMٔ10/09/2000017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/02/2000ابوفراس فاطمةابوفراس فاطمةابوفراس فاطمةابوفراس فاطمة37391357373913573739135737391357

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/06/1997ابيابيابيابيهههه محمد محمد محمد محمد37401100374011003740110037401100

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/02/1997اøزيك محزةاøزيك محزةاøزيك محزةاøزيك محزة37401086374010863740108637401086

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/05/1999اجرايدي مSالاجرايدي مSالاجرايدي مSالاجرايدي مSال37391279373912793739127937391279

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/06/1999اجومال محمداجومال محمداجومال محمداجومال محمد37401236374012363740123637401236

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/04/1997احVا#ز سCناءاحVا#ز سCناءاحVا#ز سCناءاحVا#ز سCناء37401093374010933740109337401093

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/09/2001ا�داد جهرا�داد جهرا�داد جهرا�داد جهر37391487373914873739148737391487

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/01/1999احر#ر هااحر#ر هااحر#ر هااحر#ر ها����37391238373912383739123837391238

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/01/2000احسSZة مرمياحسSZة مرمياحسSZة مرمياحسSZة مرمي37391349373913493739134937391349

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ01/04/2000حفاMٔحفاMٔحفاMٔحفاضضضض رضا رضا رضا رضا37401310374013103740131037401310

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/06/2000ٕاح_د حVيبةٕاح_د حVيبةٕاح_د حVيبةٕاح_د حVيبة37401324374013243740132437401324

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/06/1999اخراز �دجيةاخراز �دجيةاخراز �دجيةاخراز �دجية37391288373912883739128837391288

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/06/1998اخضيف ح_اةاخضيف ح_اةاخضيف ح_اةاخضيف ح_اة37401158374011583740115837401158
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/03/1999ا�ليدج ادر�سا�ليدج ادر�سا�ليدج ادر�سا�ليدج ادر�س37391262373912623739126237391262

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/10/2000اخامqة احلسنياخامqة احلسنياخامqة احلسنياخامqة احلسني37401343374013433740134337401343

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/10/2000اخامqة حسناخامqة حسناخامqة حسناخامqة حسن37401344374013443740134437401344

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/01/1998اخواخواخواخوخيخيخيخية محمدة محمدة محمدة محمد37391160373911603739116037391160

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/01/2001ادامحد احلسنادامحد احلسنادامحد احلسنادامحد احلسن37391455373914553739145537391455

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/04/1999ادامحد فاطمةادامحد فاطمةادامحد فاطمةادامحد فاطمة37401227374012273740122737401227

022موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/06/2002ادار رqاءادار رqاءادار رqاءادار رqاء37401425374014253740142537401425

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/04/2000ادراك اسامءادراك اسامءادراك اسامءادراك اسامء37391375373913753739137537391375

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/02/2002ادرويب املهديادرويب املهديادرويب املهديادرويب املهدي37391515373915153739151537391515

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/09/1996ادغوغي �Mٔسادغوغي �Mٔسادغوغي �Mٔسادغوغي �Mٔس37401066374010663740106637401066

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/09/1994ادود حSانادود حSانادود حSانادود حSان37401021374010213740102137401021

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/10/2000ارtيك محمدارtيك محمدارtيك محمدارtيك محمد37391436373914363739143637391436

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/08/1999از*الم عامداز*الم عامداز*الم عامداز*الم عامد37401253374012533740125337401253

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ08/05/1997زاكغ زي�بMٔزاكغ زي�بMٔزاكغ زي�بMٔزاكغ زي�ب37401098374010983740109837401098

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/09/1998ازنيرب سعيدازنيرب سعيدازنيرب سعيدازنيرب سعيد37391202373912023739120237391202

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/04/2001ازهر امميةازهر امميةازهر امميةازهر اممية37401385374013853740138537401385

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/08/1998احساميي راحساميي راحساميي راحساميي رىضىضىضىض37401168374011683740116837401168

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/11/1999اسدرم جهراسدرم جهراسدرم جهراسدرم جهر37401273374012733740127337401273

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/07/1998اااارسرسرسرس�رسة محمد�رسة محمد�رسة محمد�رسة محمد37391191373911913739119137391191

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/08/1999اسامء القرشاسامء القرشاسامء القرشاسامء القرش37391309373913093739130937391309

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/11/2001اسامء موسايفاسامء موسايفاسامء موسايفاسامء موسايف37391501373915013739150137391501

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/04/1996اسول موحاسول موحاسول موحاسول موح37401054374010543740105437401054

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/06/2000اشكري هشاماشكري هشاماشكري هشاماشكري هشام37391401373914013739140137391401

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/12/1999اشهيدا يو�ساشهيدا يو�ساشهيدا يو�ساشهيدا يو�س37401280374012803740128037401280

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/09/2001اصباحيي جنوىاصباحيي جنوىاصباحيي جنوىاصباحيي جنوى37391494373914943739149437391494

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ07/10/1996صوعبل �دجيةMٔصوعبل �دجيةMٔصوعبل �دجيةMٔصوعبل �دجية37391104373911043739110437391104

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ22/04/1997رضMٔرضMٔرضMٔرضصصصص ٕاUراهمي ٕاUراهمي ٕاUراهمي ٕاUراهمي37391128373911283739112837391128

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ01/01/1998طرموح حSانMٔطرموح حSانMٔطرموح حSانMٔطرموح حSان37401136374011363740113637401136

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/02/2000امعوم اميانامعوم اميانامعوم اميانامعوم اميان37391360373913603739136037391360

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/10/1997اف�اح الهاماف�اح الهاماف�اح الهاماف�اح الهام37391150373911503739115037391150

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/05/1999افقرين اسامعيلافقرين اسامعيلافقرين اسامعيلافقرين اسامعيل37391280373912803739128037391280

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/06/2001افقرين يوسفافقرين يوسفافقرين يوسفافقرين يوسف37391479373914793739147937391479

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/06/1998اtرام لطيفةاtرام لطيفةاtرام لطيفةاtرام لطيفة37391188373911883739118837391188

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/02/1998اكزال فاطمة الزهراءاكزال فاطمة الزهراءاكزال فاطمة الزهراءاكزال فاطمة الزهراء37401143374011433740114337401143

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءtMٔ17/02/1999وز MٔمينtMٔوز MٔمينtMٔوز MٔمينtMٔوز Mٔمين37391252373912523739125237391252

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�28/03/1998در�يس اسامعيل�در�يس اسامعيل�در�يس اسامعيل�در�يس اسامعيل37391174373911743739117437391174

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�30/10/1998در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد37401184374011843740118437401184

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�01/04/2001زهاري مسية�زهاري مسية�زهاري مسية�زهاري مسية37391468373914683739146837391468

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/04/1993أ�واكيل سعيدأ�واكيل سعيدأ�واكيل سعيدأ�واكيل سعيد37391009373910093739100937391009

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/12/1999البا° سهامالبا° سهامالبا° سهامالبا° سهام37391336373913363739133637391336

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/02/1997البداوي فاروقالبداوي فاروقالبداوي فاروقالبداوي فاروق37401088374010883740108837401088

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/12/2001البدوي سعادالبدوي سعادالبدوي سعادالبدوي سعاد37401413374014133740141337401413

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/10/1999الربمهي سعدالربمهي سعدالربمهي سعدالربمهي سعد37391324373913243739132437391324

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/10/1998ال شريي يو�سال شريي يو�سال شريي يو�سال شريي يو�س37391219373912193739121937391219

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/06/1995البقايل عبد احلقالبقايل عبد احلقالبقايل عبد احلقالبقايل عبد احلق37401036374010363740103637401036

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/03/1995الباليل محمدالباليل محمدالباليل محمدالباليل محمد37401027374010273740102737401027

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/08/1994البنيك باللالبنيك باللالبنيك باللالبنيك بالل37401020374010203740102037401020

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/06/1995اااا(هب(هب(هب(هبوي Mٔسامةوي Mٔسامةوي Mٔسامةوي Mٔسامة37391045373910453739104537391045

37401194374011943740119437401194óكري عبد�Uالبوóكري عبد�Uالبوóكري عبد�Uالبوóكري عبد�U010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/12/1998البو

74/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/10/2001البودايل لطيفةالبودايل لطيفةالبودايل لطيفةالبودايل لطيفة37401402374014023740140237401402

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/08/2000البوعريب مروانالبوعريب مروانالبوعريب مروانالبوعريب مروان37401335374013353740133537401335

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/02/2000البوعز#زي اميانالبوعز#زي اميانالبوعز#زي اميانالبوعز#زي اميان37401296374012963740129637401296

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/04/1999البومعري خوالبومعري خوالبومعري خوالبومعري خو����37391271373912713739127137391271

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/09/1998البومعري محمدالبومعري محمدالبومعري محمدالبومعري محمد37391203373912033739120337391203

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/09/1998البوعناين امنيالبوعناين امنيالبوعناين امنيالبوعناين امني37391204373912043739120437391204

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/07/1996البوعناين عبداحلكميالبوعناين عبداحلكميالبوعناين عبداحلكميالبوعناين عبداحلكمي37401060374010603740106037401060

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/09/2000البوين صالح ا�#نالبوين صالح ا�#نالبوين صالح ا�#نالبوين صالح ا�#ن37401340374013403740134037401340

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/08/1993التاج qادالتاج qادالتاج qادالتاج qاد37401009374010093740100937401009

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/11/1999التا° عبدالرحميالتا° عبدالرحميالتا° عبدالرحميالتا° عبدالرحمي37391331373913313739133137391331

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/10/1997التائب هدىالتائب هدىالتائب هدىالتائب هدى37391153373911533739115337391153

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/12/1992الرتايب tرميةالرتايب tرميةالرتايب tرميةالرتايب tرمية37401001374010013740100137401001

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/09/1996التوزاين امالالتوزاين امالالتوزاين امالالتوزاين امال37391102373911023739110237391102

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/04/2001التو#زي محمد يوسفالتو#زي محمد يوسفالتو#زي محمد يوسفالتو#زي محمد يوسف37401386374013863740138637401386

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/03/2000اجلدادي مصطفىاجلدادي مصطفىاجلدادي مصطفىاجلدادي مصطفى37391364373913643739136437391364

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/07/1999اجلدعي هشاماجلدعي هشاماجلدعي هشاماجلدعي هشام37401241374012413740124137401241

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/03/1993اجلديدي *لوي حسCناءاجلديدي *لوي حسCناءاجلديدي *لوي حسCناءاجلديدي *لوي حسCناء37401005374010053740100537401005

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/05/1997امجلايل معرامجلايل معرامجلايل معرامجلايل معر37391136373911363739113637391136

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/07/1995احلا° ادر�ساحلا° ادر�ساحلا° ادر�ساحلا° ادر�س37391048373910483739104837391048

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/07/2000احلافاحلافاحلافاحلافيضيضيضيض �سني �سني �سني �سني37391408373914083739140837391408

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/12/1999احلداوي عبد احلف_ظاحلداوي عبد احلف_ظاحلداوي عبد احلف_ظاحلداوي عبد احلف_ظ37391340373913403739134037391340

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/04/2001احلداوي لطيفةاحلداوي لطيفةاحلداوي لطيفةاحلداوي لطيفة37401383374013833740138337401383

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/08/1996احلديوي سارةاحلديوي سارةاحلديوي سارةاحلديوي سارة37391096373910963739109637391096

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/12/1996احلراب فارساحلراب فارساحلراب فارساحلراب فارس37401079374010793740107937401079

37391294373912943739129437391294Èاحلرار عبداملاÈاحلرار عبداملاÈاحلرار عبداملاÈ015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/07/1999احلرار عبداملا

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/11/1999احلر#ري هاجراحلر#ري هاجراحلر#ري هاجراحلر#ري هاجر37401275374012753740127537401275

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/04/1997احلقاوي *الءاحلقاوي *الءاحلقاوي *الءاحلقاوي *الء37391123373911233739112337391123

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/06/2001احلق_قي *يلاحلق_قي *يلاحلق_قي *يلاحلق_قي *يل37391478373914783739147837391478

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/02/1993احلال�يس Mٔم_نةاحلال�يس Mٔم_نةاحلال�يس Mٔم_نةاحلال�يس Mٔم_نة37391004373910043739100437391004

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/11/2000احللوي محزةاحللوي محزةاحللوي محزةاحللوي محزة37401354374013543740135437401354

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/05/1998امحلري �دجيةامحلري �دجيةامحلري �دجيةامحلري �دجية37391181373911813739118137391181

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/08/1999امحلويش مرميامحلويش مرميامحلويش مرميامحلويش مرمي37391304373913043739130437391304

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/03/1999احلنصايل عبدا÷لطيفاحلنصايل عبدا÷لطيفاحلنصايل عبدا÷لطيفاحلنصايل عبدا÷لطيف37401218374012183740121837401218

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/11/1996احليدش فاحليدش فاحليدش فاحليدش فؤؤؤؤاداداداد37401076374010763740107637401076

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/01/1999احليدي عبدالصمداحليدي عبدالصمداحليدي عبدالصمداحليدي عبدالصمد37391245373912453739124537391245

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/04/1997احليطي زي�باحليطي زي�باحليطي زي�باحليطي زي�ب37391126373911263739112637391126

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/06/1999اخلا�ي السعديةاخلا�ي السعديةاخلا�ي السعديةاخلا�ي السعدية37401238374012383740123837401238

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/12/2000اخلا�ي سوم_ةاخلا�ي سوم_ةاخلا�ي سوم_ةاخلا�ي سوم_ة37401366374013663740136637401366

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/11/1998اخلرطي مرواناخلرطي مرواناخلرطي مرواناخلرطي مروان37401193374011933740119337401193

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/11/1997اخلطايب مليكةاخلطايب مليكةاخلطايب مليكةاخلطايب مليكة37401128374011283740112837401128

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/05/1998اخلطاري غزالناخلطاري غزالناخلطاري غزالناخلطاري غزالن37401157374011573740115737401157

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/09/2000اخلطفي وفاءاخلطفي وفاءاخلطفي وفاءاخلطفي وفاء37401341374013413740134137401341

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/06/2000اخللودي بوشعيباخللودي بوشعيباخللودي بوشعيباخللودي بوشعيب37391394373913943739139437391394

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/08/1995امخليس محمدامخليس محمدامخليس محمدامخليس محمد37391050373910503739105037391050

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/12/1997ا�حوم Mٔيوبا�حوم Mٔيوبا�حوم Mٔيوبا�حوم Mٔيوب37391157373911573739115737391157

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/11/1998ا�رقاوي Mٔسامةا�رقاوي Mٔسامةا�رقاوي Mٔسامةا�رقاوي Mٔسامة37391228373912283739122837391228

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/06/1997ا�غوغي حف_ظةا�غوغي حف_ظةا�غوغي حف_ظةا�غوغي حف_ظة37401103374011033740110337401103

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/05/1998ا�I عبد ا÷لطيفا�I عبد ا÷لطيفا�I عبد ا÷لطيفا�I عبد ا÷لطيف37391186373911863739118637391186

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/07/1996ا�هار مSالا�هار مSالا�هار مSالا�هار مSال37391086373910863739108637391086
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/2000ا�ويم شاديةا�ويم شاديةا�ويم شاديةا�ويم شادية37391345373913453739134537391345

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/01/2001ااااGGGGهيب �زارهيب �زارهيب �زارهيب �زار37401369374013693740136937401369

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/04/1998الراجعي *الء ا�#نالراجعي *الء ا�#نالراجعي *الء ا�#نالراجعي *الء ا�#ن37391179373911793739117937391179

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/06/2000الرا° زي�بالرا° زي�بالرا° زي�بالرا° زي�ب37401322374013223740132237401322

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/08/2001الرايض �سنيالرايض �سنيالرايض �سنيالرايض �سني37401399374013993740139937401399

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/09/1998الرا�س فاطمةالرا�س فاطمةالرا�س فاطمةالرا�س فاطمة37401176374011763740117637401176

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/03/2000الربيعي بدرالربيعي بدرالربيعي بدرالربيعي بدر37401306374013063740130637401306

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/09/1997الرجرا° *ادلالرجرا° *ادلالرجرا° *ادلالرجرا° *ادل37401114374011143740111437401114

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/02/1998الرزيين ٕالهامالرزيين ٕالهامالرزيين ٕالهامالرزيين ٕالهام37391167373911673739116737391167

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/04/1997الرمسي امنيالرمسي امنيالرمسي امنيالرمسي امني37391122373911223739112237391122

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/11/2001الرمسي هشامالرمسي هشامالرمسي هشامالرمسي هشام37391504373915043739150437391504

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/10/1999الرtرايك فاطمة الزهراءالرtرايك فاطمة الزهراءالرtرايك فاطمة الزهراءالرtرايك فاطمة الزهراء37391323373913233739132337391323

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/01/1999الرtرايك Iديةالرtرايك Iديةالرtرايك Iديةالرtرايك Iدية37391240373912403739124037391240

37401274374012743740127437401274ó� الرمش عبدó� الرمش عبدó� الرمش عبدó� 014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/11/1999الرمش عبد

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/09/1999الرواين جهرالرواين جهرالرواين جهرالرواين جهر37401259374012593740125937401259

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/05/1997الرو�يس سCناءالرو�يس سCناءالرو�يس سCناءالرو�يس سCناء37391134373911343739113437391134

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/11/1995الرو�يش عز#زالرو�يش عز#زالرو�يش عز#زالرو�يش عز#ز37391060373910603739106037391060

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/02/1996الر�� �در�يس محمدالر�� �در�يس محمدالر�� �در�يس محمدالر�� �در�يس محمد37401050374010503740105037401050

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/10/1998الر�ين فريدالر�ين فريدالر�ين فريدالر�ين فريد37391217373912173739121737391217

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/03/1994الزبدي عامدالزبدي عامدالزبدي عامدالزبدي عامد37391023373910233739102337391023

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/05/2000الزبيدي املهديالزبيدي املهديالزبيدي املهديالزبيدي املهدي37391377373913773739137737391377

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/11/1999الزدودي محمدالزدودي محمدالزدودي محمدالزدودي محمد37391329373913293739132937391329

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/02/2000الزريق خوالزريق خوالزريق خوالزريق خو����37391359373913593739135937391359

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/09/1999الزرهوين سهامالزرهوين سهامالزرهوين سهامالزرهوين سهام37401260374012603740126037401260

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/05/2001الزعري نورةالزعري نورةالزعري نورةالزعري نورة37391475373914753739147537391475

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/02/1998الزÁداين ن _لالزÁداين ن _لالزÁداين ن _لالزÁداين ن _ل37391166373911663739116637391166

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/05/1995الزهراوي عبداحلقالزهراوي عبداحلقالزهراوي عبداحلقالزهراوي عبداحلق37401033374010333740103337401033

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/10/2000الزهراوي حمسنالزهراوي حمسنالزهراوي حمسنالزهراوي حمسن37391429373914293739142937391429

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/08/2000الزهواين محمودالزهواين محمودالزهواين محمودالزهواين محمود37401332374013323740133237401332

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/11/1998الزهريي عبد هللالزهريي عبد هللالزهريي عبد هللالزهريي عبد هللا37391222373912223739122237391222

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/02/1999الز�ت �زهةالز�ت �زهةالز�ت �زهةالز�ت �زهة37391254373912543739125437391254

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/07/1998الزيتوين �سنيالزيتوين �سنيالزيتوين �سنيالزيتوين �سني37401164374011643740116437401164

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/01/1999الز#يك ليىلالز#يك ليىلالز#يك ليىلالز#يك ليىل37391244373912443739124437391244

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/07/2000الزيواين محزةالزيواين محزةالزيواين محزةالزيواين محزة37391402373914023739140237391402

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/05/1999الساحري �دجيةالساحري �دجيةالساحري �دجيةالساحري �دجية37391278373912783739127837391278

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/07/1996الساÂ محزةالساÂ محزةالساÂ محزةالساÂ محزة37401061374010613740106137401061

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/09/1993الساÈ الوراق بدرالساÈ الوراق بدرالساÈ الوراق بدرالساÈ الوراق بدر37391014373910143739101437391014

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/02/1994الساملي �سنيالساملي �سنيالساملي �سنيالساملي �سني37401015374010153740101537401015

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/03/1999الساالساالساالساحئحئحئحئ محمد محمد محمد محمد37391264373912643739126437391264

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/09/2000الس _ل Mٔيوبالس _ل Mٔيوبالس _ل Mٔيوبالس _ل Mٔيوب37401336374013363740133637401336

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/09/1995الرس�اين محمدالرس�اين محمدالرس�اين محمدالرس�اين محمد37391055373910553739105537391055

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/2001الرسيدي نورةالرسيدي نورةالرسيدي نورةالرسيدي نورة37391449373914493739144937391449

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/08/2000السعيد زي�بالسعيد زي�بالسعيد زي�بالسعيد زي�ب37391416373914163739141637391416

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/01/2000السعيدي عبد الرزاقالسعيدي عبد الرزاقالسعيدي عبد الرزاقالسعيدي عبد الرزاق37401285374012853740128537401285

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/10/1996الساكوي جهيانالساكوي جهيانالساكوي جهيانالساكوي جهيان37391103373911033739110337391103

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/12/1994الساميم مورادالساميم مورادالساميم مورادالساميم موراد37401023374010233740102337401023

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/01/1993السماليل �سنيالسماليل �سنيالسماليل �سنيالسماليل �سني37401003374010033740100337401003

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/06/1999الشاريف عبدالرحميالشاريف عبدالرحميالشاريف عبدالرحميالشاريف عبدالرحمي37391287373912873739128737391287

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/06/2000الشاطيب Mٔيوبالشاطيب Mٔيوبالشاطيب Mٔيوبالشاطيب Mٔيوب37391400373914003739140037391400
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/05/1999الشاعر سCناءالشاعر سCناءالشاعر سCناءالشاعر سCناء37391275373912753739127537391275

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/07/2001الشاtري هدىالشاtري هدىالشاtري هدىالشاtري هدى37391483373914833739148337391483

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/04/2001الشاوطة امميةالشاوطة امميةالشاوطة امميةالشاوطة اممية37391469373914693739146937391469

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/03/1995الشCبال الهامالشCبال الهامالشCبال الهامالشCبال الهام37401028374010283740102837401028

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/02/2000الرشايق صفاءالرشايق صفاءالرشايق صفاءالرشايق صفاء37401299374012993740129937401299

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1999الرش�ابيل هشامالرش�ابيل هشامالرش�ابيل هشامالرش�ابيل هشام37401202374012023740120237401202

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/06/1999الرشيف فاطمة الزهراءالرشيف فاطمة الزهراءالرشيف فاطمة الزهراءالرشيف فاطمة الزهراء37401234374012343740123437401234

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/04/1997الرشقاوي اسCيةالرشقاوي اسCيةالرشقاوي اسCيةالرشقاوي اسCية37391129373911293739112937391129

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/05/1999الرشقاوي مىنالرشقاوي مىنالرشقاوي مىنالرشقاوي مىن37391277373912773739127737391277

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/09/1995الرشيق يو�سالرشيق يو�سالرشيق يو�سالرشيق يو�س37401040374010403740104037401040

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/11/1999الرشويق �دجيةالرشويق �دجيةالرشويق �دجيةالرشويق �دجية37391332373913323739133237391332

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1999الشقريي Mٔسامءالشقريي Mٔسامءالشقريي Mٔسامءالشقريي Mٔسامء37401201374012013740120137401201

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/09/2001الشليالشليالشليالشليحححح ف_صل ف_صل ف_صل ف_صل37391491373914913739149137391491

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/10/1999الشميس صفاءالشميس صفاءالشميس صفاءالشميس صفاء37401265374012653740126537401265

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/10/1999الشويق زي�بالشويق زي�بالشويق زي�بالشويق زي�ب37401266374012663740126637401266

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/03/2000الشويطة tرميةالشويطة tرميةالشويطة tرميةالشويطة tرمية37401308374013083740130837401308

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/06/2000الشني ن _لالشني ن _لالشني ن _لالشني ن _ل37391397373913973739139737391397

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/10/1999الصاحلي محزةالصاحلي محزةالصاحلي محزةالصاحلي محزة37391321373913213739132137391321

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/03/1999الصبار ٕاحسانالصبار ٕاحسانالصبار ٕاحسانالصبار ٕاحسان37391267373912673739126737391267

022موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/03/2002الصبار اسامةالصبار اسامةالصبار اسامةالصبار اسامة37401422374014223740142237401422

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1999الصبار بدرالصبار بدرالصبار بدرالصبار بدر37391234373912343739123437391234

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/09/1999الصفوي فاطمة الزهراءالصفوي فاطمة الزهراءالصفوي فاطمة الزهراءالصفوي فاطمة الزهراء37391316373913163739131637391316

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/06/1997الصويف Iديةالصويف Iديةالصويف Iديةالصويف Iدية37391139373911393739113937391139

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/06/2000الرضيبSZة �دجيةالرضيبSZة �دجيةالرضيبSZة �دجيةالرضيبSZة �دجية37401326374013263740132637401326

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/08/1999الضوا فاطمة الزهراءالضوا فاطمة الزهراءالضوا فاطمة الزهراءالضوا فاطمة الزهراء37391306373913063739130637391306

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/05/2001الطاليب Mٔمينالطاليب Mٔمينالطاليب Mٔمينالطاليب Mٔمين37401390374013903740139037401390

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/12/1998الطاهري الهامالطاهري الهامالطاهري الهامالطاهري الهام37391231373912313739123137391231

37391473373914733739147337391473àالطائع سهيàالطائع سهيàالطائع سهيà024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/05/2001الطائع سهي

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/02/2000الطائع tرميةالطائع tرميةالطائع tرميةالطائع tرمية37401301374013013740130137401301

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/02/1994الطنجي *اÒشةالطنجي *اÒشةالطنجي *اÒشةالطنجي *اÒشة37401014374010143740101437401014

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/10/2000الطنجي فاطمة الزهراءالطنجي فاطمة الزهراءالطنجي فاطمة الزهراءالطنجي فاطمة الزهراء37401349374013493740134937401349

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/02/1998الطويس عبد الرحميالطويس عبد الرحميالطويس عبد الرحميالطويس عبد الرحمي37401140374011403740114037401140

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/04/1997الطيب رشCيدةالطيب رشCيدةالطيب رشCيدةالطيب رشCيدة37401096374010963740109637401096

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/01/1998العاملي Mٔيوبالعاملي Mٔيوبالعاملي Mٔيوبالعاملي Mٔيوب37391162373911623739116237391162

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/11/2001العامري جنوىالعامري جنوىالعامري جنوىالعامري جنوى37401409374014093740140937401409

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/05/1996العايطي فالعايطي فالعايطي فالعايطي فؤؤؤؤاداداداد37391079373910793739107937391079

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/11/2000العبايس سف_انالعبايس سف_انالعبايس سف_انالعبايس سف_ان37401357374013573740135737401357

37401368374013683740136837401368àيCالعبايس وسàيCالعبايس وسàيCالعبايس وسàيC019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/01/2001العبايس وس

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/02/1996العتيب فاطمة الزهراءالعتيب فاطمة الزهراءالعتيب فاطمة الزهراءالعتيب فاطمة الزهراء37391071373910713739107137391071

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/04/1995العديل خوالعديل خوالعديل خوالعديل خو����37391041373910413739104137391041

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/10/1996العراش مرميالعراش مرميالعراش مرميالعراش مرمي37391105373911053739110537391105

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/10/1996العرا#يك يو�سالعرا#يك يو�سالعرا#يك يو�سالعرا#يك يو�س37391106373911063739110637391106

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/08/1999العريش سك_نةالعريش سك_نةالعريش سك_نةالعريش سك_نة37401251374012513740125137401251

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/05/1996العزاوي احلسنيالعزاوي احلسنيالعزاوي احلسنيالعزاوي احلسني37401058374010583740105837401058

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/09/2000العز^وي فاطمة الزهراءالعز^وي فاطمة الزهراءالعز^وي فاطمة الزهراءالعز^وي فاطمة الزهراء37401337374013373740133737401337

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/08/1998العزري محزةالعزري محزةالعزري محزةالعزري محزة37391192373911923739119237391192

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/11/1997العرسي عامدالعرسي عامدالعرسي عامدالعرسي عامد37391154373911543739115437391154

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/01/2001العصفور ٕاميانالعصفور ٕاميانالعصفور ٕاميانالعصفور ٕاميان37391453373914533739145337391453

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/03/1995العقاد رqاءالعقاد رqاءالعقاد رqاءالعقاد رqاء37391037373910373739103737391037
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/01/1996العق_قي يو�سالعق_قي يو�سالعق_قي يو�سالعق_قي يو�س37401048374010483740104837401048

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/06/1996العالم عبد الرحامنالعالم عبد الرحامنالعالم عبد الرحامنالعالم عبد الرحامن37391080373910803739108037391080

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/10/1997العالم عبد الصادقالعالم عبد الصادقالعالم عبد الصادقالعالم عبد الصادق37391148373911483739114837391148

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/07/2000العلوان زي�بالعلوان زي�بالعلوان زي�بالعلوان زي�ب37401329374013293740132937401329

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/01/2000العلوي محمد امنيالعلوي محمد امنيالعلوي محمد امنيالعلوي محمد امني37391351373913513739135137391351

37401294374012943740129437401294àالعامري مجيàالعامري مجيàالعامري مجيà015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/01/2000العامري مجي

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/11/1993العامري سهامالعامري سهامالعامري سهامالعامري سهام37401011374010113740101137401011

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/06/2000العمراين محمد Mٔمنيالعمراين محمد Mٔمنيالعمراين محمد Mٔمنيالعمراين محمد Mٔمني37401325374013253740132537401325

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/11/2001العمرويس عبدالنورالعمرويس عبدالنورالعمرويس عبدالنورالعمرويس عبدالنور37401403374014033740140337401403

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/11/1995العزنار �دجيةالعزنار �دجيةالعزنار �دجيةالعزنار �دجية37401044374010443740104437401044

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/09/1999العودي امحدالعودي امحدالعودي امحدالعودي امحد37401254374012543740125437401254

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/06/1999العوينات عبدالهاديالعوينات عبدالهاديالعوينات عبدالهاديالعوينات عبدالهادي37391291373912913739129137391291

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/03/2000العيار �دجيةالعيار �دجيةالعيار �دجيةالعيار �دجية37401307374013073740130737401307

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/03/1999العيار العيار العيار العيار حضحضحضحضىىىى37401222374012223740122237401222

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/01/2000العيدي عز#زالعيدي عز#زالعيدي عز#زالعيدي عز#ز37401290374012903740129037401290

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/03/1998العZساوي محزةالعZساوي محزةالعZساوي محزةالعZساوي محزة37391170373911703739117037391170

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/03/1999الغازي سعيدالغازي سعيدالغازي سعيدالغازي سعيد37391256373912563739125637391256

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/03/1997الغريب فاطمةالغريب فاطمةالغريب فاطمةالغريب فاطمة37391119373911193739111937391119

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/07/2001الغروادي محمدالغروادي محمدالغروادي محمدالغروادي محمد37391480373914803739148037391480

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/11/1996الغزرايف رشCيدالغزرايف رشCيدالغزرايف رشCيدالغزرايف رشCيد37391107373911073739110737391107

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/08/2000الغلمي نعميةالغلمي نعميةالغلمي نعميةالغلمي نعمية37401333374013333740133337401333

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/2000الفاريس سهييلالفاريس سهييلالفاريس سهييلالفاريس سهييل37401284374012843740128437401284

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/08/1998الفايل Mٔمنيالفايل Mٔمنيالفايل Mٔمنيالفايل Mٔمني37401169374011693740116937401169

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/05/2000الفاالفاالفاالفا				ز Mٔمميةز Mٔمميةز Mٔمميةز Mٔممية37391380373913803739138037391380

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/04/1998الفا#زي نورا�#نالفا#زي نورا�#نالفا#زي نورا�#نالفا#زي نورا�#ن37401149374011493740114937401149

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/09/2000الفحفو� مسيةالفحفو� مسيةالفحفو� مسيةالفحفو� مسية37391423373914233739142337391423

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/07/1995الفراوي محزةالفراوي محزةالفراوي محزةالفراوي محزة37401039374010393740103937401039

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/07/1999الفرالفرالفرالفرخخخخ محزة محزة محزة محزة37401243374012433740124337401243

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/08/2000الفرقاين محمدالفرقاين محمدالفرقاين محمدالفرقاين محمد37391414373914143739141437391414

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/02/1996الفقري Mٔيوبالفقري Mٔيوبالفقري Mٔيوبالفقري Mٔيوب37391070373910703739107037391070

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/12/2000الفقري �دجيةالفقري �دجيةالفقري �دجيةالفقري �دجية37391443373914433739144337391443

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/03/2001الفاليل سهامالفاليل سهامالفاليل سهامالفاليل سهام37401380374013803740138037401380

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/02/2000الف_داح Mٔمميةالف_داح Mٔمميةالف_داح Mٔمميةالف_داح Mٔممية37391362373913623739136237391362

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/07/1996القامسي سلوىالقامسي سلوىالقامسي سلوىالقامسي سلوى37391087373910873739108737391087

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/07/2000القايض عبد الصبورالقايض عبد الصبورالقايض عبد الصبورالقايض عبد الصبور37391407373914073739140737391407

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/03/1995القاين سارةالقاين سارةالقاين سارةالقاين سارة37391039373910393739103937391039

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/03/2000القدوري معرالقدوري معرالقدوري معرالقدوري معر37391367373913673739136737391367

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/07/1996الكVري امميةالكVري امميةالكVري امميةالكVري اممية37391084373910843739108437391084

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/08/1998الكرودي Mٔمميةالكرودي Mٔمميةالكرودي Mٔمميةالكرودي Mٔممية37401170374011703740117037401170

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/08/2001الكر#ن سف_انالكر#ن سف_انالكر#ن سف_انالكر#ن سف_ان37401397374013973740139737401397

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/12/2000الكوط ن _لالكوط ن _لالكوط ن _لالكوط ن _ل37391448373914483739144837391448

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/11/1998الكوطي جنيبالكوطي جنيبالكوطي جنيبالكوطي جنيب37391229373912293739122937391229

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/01/2000الكويط فاطمة الزهراءالكويط فاطمة الزهراءالكويط فاطمة الزهراءالكويط فاطمة الزهراء37401291374012913740129137401291

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/10/1998املا� رqاءاملا� رqاءاملا� رqاءاملا� رqاء37391215373912153739121537391215

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/11/1999املاtري عز#زةاملاtري عز#زةاملاtري عز#زةاملاtري عز#زة37401267374012673740126737401267

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/09/2000املاليك شC·ءاملاليك شC·ءاملاليك شC·ءاملاليك شC·ء37391424373914243739142437391424

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/11/1993املاموين *يلاملاموين *يلاملاموين *يلاملاموين *يل37401012374010123740101237401012

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/03/1993املتقي ارشفاملتقي ارشفاملتقي ارشفاملتقي ارشف37391007373910073739100737391007

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/10/2000ا¾دوب حساما¾دوب حساما¾دوب حساما¾دوب حسام37391435373914353739143537391435
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1998ا¾يد محمدا¾يد محمدا¾يد محمدا¾يد محمد37391159373911593739115937391159

�لص محمدلص محمدلص محمدلص محمد37391292373912923739129237391292���015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/06/1999اااا

�نرت ن _لنرت ن _لنرت ن _لنرت ن _ل37401161374011613740116137401161���009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/06/1998اااا

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/03/2001املرا� جناةاملرا� جناةاملرا� جناةاملرا� جناة37401382374013823740138237401382

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/07/2000املرqاين محمداملرqاين محمداملرqاين محمداملرqاين محمد37401330374013303740133037401330

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/12/1999املزروي سف_اناملزروي سف_اناملزروي سف_اناملزروي سف_ان37391337373913373739133737391337

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/07/1994املسعودي امياناملسعودي امياناملسعودي امياناملسعودي اميان37391026373910263739102637391026

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/09/1999املسCناوي هشاماملسCناوي هشاماملسCناوي هشاماملسCناوي هشام37401257374012573740125737401257

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/05/1998املصمودي زtر�ءاملصمودي زtر�ءاملصمودي زtر�ءاملصمودي زtر�ء37391185373911853739118537391185

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/04/1999املعتكف فاطمةاملعتكف فاطمةاملعتكف فاطمةاملعتكف فاطمة37391274373912743739127437391274

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/11/2001امليك اسامءامليك اسامءامليك اسامءامليك اسامء37401408374014083740140837401408

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/10/1999امللاكوي Mٔيوبامللاكوي Mٔيوبامللاكوي Mٔيوبامللاكوي Mٔيوب37391318373913183739131837391318

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/11/2000املنترص مرمياملنترص مرمياملنترص مرمياملنترص مرمي37391437373914373739143737391437

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/12/1994املنصوري فاطمة الزهراءاملنصوري فاطمة الزهراءاملنصوري فاطمة الزهراءاملنصوري فاطمة الزهراء37401022374010223740102237401022

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/10/1999املنصوري مرمياملنصوري مرمياملنصوري مرمياملنصوري مرمي37391322373913223739132237391322

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/12/1998املهداوي اUراهمياملهداوي اUراهمياملهداوي اUراهمياملهداوي اUراهمي37401197374011973740119737401197

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/11/1997املهدي مرمياملهدي مرمياملهدي مرمياملهدي مرمي37391155373911553739115537391155

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/09/1998املودن اسCيةاملودن اسCيةاملودن اسCيةاملودن اسCية37401177374011773740117737401177

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/02/2001املودن اسCيةاملودن اسCيةاملودن اسCيةاملودن اسCية37401377374013773740137737401377

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/12/2000املودن ام_نةاملودن ام_نةاملودن ام_نةاملودن ام_نة37401363374013633740136337401363

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/01/1993املودن حوريةاملودن حوريةاملودن حوريةاملودن حورية37401004374010043740100437401004

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/09/1999املواليت �دجيةاملواليت �دجيةاملواليت �دجيةاملواليت �دجية37401256374012563740125637401256

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/02/1999املري رشCيداملري رشCيداملري رشCيداملري رشCيد37401215374012153740121537401215

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/06/1999املZسوري يو�ساملZسوري يو�ساملZسوري يو�ساملZسوري يو�س37391286373912863739128637391286

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ09/10/1998ملني MٔيوبMٔملني MٔيوبMٔملني MٔيوبMٔملني Mٔيوب37401180374011803740118037401180

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/11/2000النا� مرميالنا� مرميالنا� مرميالنا� مرمي37391439373914393739143937391439

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/02/1997النجمي MٓسCيةالنجمي MٓسCيةالنجمي MٓسCيةالنجمي MٓسCية37401085374010853740108537401085

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/07/2001النفايت سك_نةالنفايت سك_نةالنفايت سك_نةالنفايت سك_نة37401395374013953740139537401395

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/05/1995النواري املهديالنواري املهديالنواري املهديالنواري املهدي37401031374010313740103137401031

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/11/1998الهامشي إالدر�يس µديالهامشي إالدر�يس µديالهامشي إالدر�يس µديالهامشي إالدر�يس µدي37391224373912243739122437391224

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/11/1993الهايم �سCميالهايم �سCميالهايم �سCميالهايم �سCمي37401010374010103740101037401010

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/09/1999الهبطي زي�بالهبطي زي�بالهبطي زي�بالهبطي زي�ب37401255374012553740125537401255

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/10/2000الهدا° امحدالهدا° امحدالهدا° امحدالهدا° امحد37391433373914333739143337391433

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/12/1997الهدييل الهامالهدييل الهامالهدييل الهامالهدييل الهام37401134374011343740113437401134

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/11/1999الهشويم املهديالهشويم املهديالهشويم املهديالهشويم املهدي37391326373913263739132637391326

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/07/2000الهصاك سلمىالهصاك سلمىالهصاك سلمىالهصاك سلمى37401328374013283740132837401328

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/03/2002الهصاك هيامالهصاك هيامالهصاك هيامالهصاك هيام37391520373915203739152037391520

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/09/1996الهاليل بوشعيبالهاليل بوشعيبالهاليل بوشعيبالهاليل بوشعيب37391101373911013739110137391101

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/11/1997الهنZين صاالهنZين صاالهنZين صاالهنZين صاحلحلحلحل ا�#ن ا�#ن ا�#ن ا�#ن37401129374011293740112937401129

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/09/2001الوادي مرميالوادي مرميالوادي مرميالوادي مرمي37391490373914903739149037391490

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/01/1999الوايف Mٔيوبالوايف Mٔيوبالوايف Mٔيوبالوايف Mٔيوب37391241373912413739124137391241

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/01/1999الوج_ين يوسفالوج_ين يوسفالوج_ين يوسفالوج_ين يوسف37401205374012053740120537401205

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/08/1998الوراد محزةالوراد محزةالوراد محزةالوراد محزة37391195373911953739119537391195

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/06/1993الوردي يوسفالوردي يوسفالوردي يوسفالوردي يوسف37391011373910113739101137391011

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/08/1997الوشام م_لودالوشام م_لودالوشام م_لودالوشام م_لود37401107374011073740110737401107

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/02/1999الو*د عبدالرحامنالو*د عبدالرحامنالو*د عبدالرحامنالو*د عبدالرحامن37401212374012123740121237401212

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/04/2001الياز° Mٔمالالياز° Mٔمالالياز° Mٔمالالياز° Mٔمال37391471373914713739147137391471

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/01/2000الياكدي اسامعيلالياكدي اسامعيلالياكدي اسامعيلالياكدي اسامعيل37391355373913553739135537391355

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/12/1993اليحمدي ف�حبةاليحمدي ف�حبةاليحمدي ف�حبةاليحمدي ف�حبة37401013374010133740101337401013
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/09/1999الزييدي *يلالزييدي *يلالزييدي *يلالزييدي *يل37401261374012613740126137401261

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/08/1997اليوسفي عبد هللاليوسفي عبد هللاليوسفي عبد هللاليوسفي عبد هللا37391144373911443739114437391144

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/08/1999اليوسفي يوسفاليوسفي يوسفاليوسفي يوسفاليوسفي يوسف37391311373913113739131137391311

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/07/1999احمي مسيةاحمي مسيةاحمي مسيةاحمي مسية37391302373913023739130237391302

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/08/1996احميطاط سارةاحميطاط سارةاحميطاط سارةاحميطاط سارة37391088373910883739108837391088

022موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/03/2002امديد رشCيدةامديد رشCيدةامديد رشCيدةامديد رشCيدة37401424374014243740142437401424

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ14/11/2001مرا هللا �دجيةMٔمرا هللا �دجيةMٔمرا هللا �دجيةMٔمرا هللا �دجية37401406374014063740140637401406

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ05/01/2001مراي �دجيةMٔمراي �دجيةMٔمراي �دجيةMٔمراي �دجية37391450373914503739145037391450

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/07/1998امزوك صالح ا�#نامزوك صالح ا�#نامزوك صالح ا�#نامزوك صالح ا�#ن37391189373911893739118937391189

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/11/2000اماكدة زي�باماكدة زي�باماكدة زي�باماكدة زي�ب37401353374013533740135337401353

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/11/1999اµار رشCيداµار رشCيداµار رشCيداµار رشCيد37401269374012693740126937401269

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/06/2001امZسة tوsرامZسة tوsرامZسة tوsرامZسة tوsر37401393374013933740139337401393

37391030373910303739103037391030àيس هنZمMٔàيس هنZمMٔàيس هنZمMٔàيس هنZمMٔ19/08/1994002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء

37391082373910823739108237391082àمني مجيMٔàمني مجيMٔàمني مجيMٔàمني مجيMٔ24/06/1996005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ18/12/1999مني كزنةMٔمني كزنةMٔمني كزنةMٔمني كزنة37391341373913413739134137391341

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/04/1998امني �سنيامني �سنيامني �سنيامني �سني37401150374011503740115037401150

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/07/2000انتاج ملياءانتاج ملياءانتاج ملياءانتاج ملياء37401331374013313740133137401331

022موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ20/03/2002هرموش tوsرMٔهرموش tوsرMٔهرموش tوsرMٔهرموش tوsر37401423374014233740142337401423

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/06/1998اوحبامن مليكةاوحبامن مليكةاوحبامن مليكةاوحبامن مليكة37391187373911873739118737391187

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/12/1998اوUراهمي tوsراوUراهمي tوsراوUراهمي tوsراوUراهمي tوsر37401196374011963740119637401196

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/12/1993اوبلقامس سام_ةاوبلقامس سام_ةاوبلقامس سام_ةاوبلقامس سام_ة37391019373910193739101937391019

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/05/1995اوبور�ش يو�ساوبور�ش يو�ساوبور�ش يو�ساوبور�ش يو�س37391043373910433739104337391043

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/06/1999اوøرزا محزةاوøرزا محزةاوøرزا محزةاوøرزا محزة37391281373912813739128137391281

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/09/2000اومسو wرشىاومسو wرشىاومسو wرشىاومسو wرشى37391420373914203739142037391420

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/06/2000اوسCيدI معراوسCيدI معراوسCيدI معراوسCيدI معر37391391373913913739139137391391

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/12/1998اوشن محمداوشن محمداوشن محمداوشن محمد37391232373912323739123237391232

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/10/2000اوشهبون محمداوشهبون محمداوشهبون محمداوشهبون محمد37401346374013463740134637401346

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ18/03/2000وشCيخ رشCيدMٔوشCيخ رشCيدMٔوشCيخ رشCيدMٔوشCيخ رشCيد37391369373913693739136937391369

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ15/01/2002و*ال املهديMٔو*ال املهديMٔو*ال املهديMٔو*ال املهدي37401417374014173740141737401417

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/09/1998او*يل عبد احلقاو*يل عبد احلقاو*يل عبد احلقاو*يل عبد احلق37391205373912053739120537391205

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/04/1993ايبورك �در�يس سعيدايبورك �در�يس سعيدايبورك �در�يس سعيدايبورك �در�يس سعيد37391008373910083739100837391008

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ15/08/2000يت احامد فاطمةMٔيت احامد فاطمةMٔيت احامد فاطمةMٔيت احامد فاطمة37391415373914153739141537391415

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/03/2001ايت احامد لوبىنايت احامد لوبىنايت احامد لوبىنايت احامد لوبىن37391463373914633739146337391463

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/04/2000ايت اح_ا �ا�ايت اح_ا �ا�ايت اح_ا �ا�ايت اح_ا �ا�37401312374013123740131237401312

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ21/12/1997يت Mٔفال �مسنيMٔيت Mٔفال �مسنيMٔيت Mٔفال �مسنيMٔيت Mٔفال �مسني37401132374011323740113237401132

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/10/2000ايت اtرد Mٔسامءايت اtرد Mٔسامءايت اtرد Mٔسامءايت اtرد Mٔسامء37401345374013453740134537401345

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/03/2002ايت احلاج Mٔمميةايت احلاج Mٔمميةايت احلاج Mٔمميةايت احلاج Mٔممية37391518373915183739151837391518

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/10/1997ايت اليس املداين عبد النورايت اليس املداين عبد النورايت اليس املداين عبد النورايت اليس املداين عبد النور37391151373911513739115137391151

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/12/2001ايت امليك سك_نةايت امليك سك_نةايت امليك سك_نةايت امليك سك_نة37391508373915083739150837391508

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/03/2001ايت ^حلسن عبد هللايت ^حلسن عبد هللايت ^حلسن عبد هللايت ^حلسن عبد هللا37391464373914643739146437391464

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/05/1998ايت Uرامي وحامن �ا�ايت Uرامي وحامن �ا�ايت Uرامي وحامن �ا�ايت Uرامي وحامن �ا�37401153374011533740115337401153

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/07/1999ايت بوحسني رضاايت بوحسني رضاايت بوحسني رضاايت بوحسني رضا37391295373912953739129537391295

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ01/12/1998يت Mٔيت Mٔيت Mٔيت متمتمتمتنت محزةنت محزةنت محزةنت محزة37401195374011953740119537401195

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/09/1996ايت حقي لطيفةايت حقي لطيفةايت حقي لطيفةايت حقي لطيفة37401069374010693740106937401069

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/10/1997ايت محو احلسنيايت محو احلسنيايت محو احلسنيايت محو احلسني37401122374011223740112237401122

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/10/1997ايت محو عبدهللايت محو عبدهللايت محو عبدهللايت محو عبدهللا37391152373911523739115237391152

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ22/01/2000يت دادا توف_قMٔيت دادا توف_قMٔيت دادا توف_قMٔيت دادا توف_ق37391353373913533739135337391353

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/01/1999ايت *ايب سهامايت *ايب سهامايت *ايب سهامايت *ايب سهام37391243373912433739124337391243

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ21/09/1999يت عبدو MٔسامةMٔيت عبدو MٔسامةMٔيت عبدو MٔسامةMٔيت عبدو Mٔسامة37391317373913173739131737391317
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/03/1998ايت *يل سCناءايت *يل سCناءايت *يل سCناءايت *يل سCناء37391171373911713739117137391171

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/05/1999ايت معر يوسفايت معر يوسفايت معر يوسفايت معر يوسف37401232374012323740123237401232

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/09/1998ايت فارس محمدايت فارس محمدايت فارس محمدايت فارس محمد37391201373912013739120137391201

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ24/04/1999يت Mٔيت Mٔيت Mٔيت مكمكمكمكغار عبدالكVريغار عبدالكVريغار عبدالكVريغار عبدالكVري37391273373912733739127337391273

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/01/2001ايت حلسا#ن مرميايت حلسا#ن مرميايت حلسا#ن مرميايت حلسا#ن مرمي37391452373914523739145237391452

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/09/1998ايت حلسن محمدايت حلسن محمدايت حلسن محمدايت حلسن محمد37401178374011783740117837401178

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/06/2000ايت Iرص امميةايت Iرص امميةايت Iرص امميةايت Iرص اممية37401323374013233740132337401323

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ23/10/2000يت ندqار حفصةMٔيت ندqار حفصةMٔيت ندqار حفصةMٔيت ندqار حفصة37401350374013503740135037401350

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/11/1998ايت يوسف الياسايت يوسف الياسايت يوسف الياسايت يوسف الياس37401189374011893740118937401189

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/08/1994ايدم مSارايدم مSارايدم مSارايدم مSار37391027373910273739102737391027

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/01/2000ا#كني مرميا#كني مرميا#كني مرميا#كني مرمي37401286374012863740128637401286

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءMٔ03/02/1998يوب *المMٔيوب *المMٔيوب *المMٔيوب *الم37391165373911653739116537391165

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/05/1996ايوزي وفاءايوزي وفاءايوزي وفاءايوزي وفاء37391078373910783739107837391078

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءM °^21/08/2001ٓية^° Mٓية^° Mٓية^° Mٓية37401398374013983740139837401398

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/02/1999^حسني املهدي^حسني املهدي^حسني املهدي^حسني املهدي37391248373912483739124837391248

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/09/2000^ران سلمى^ران سلمى^ران سلمى^ران سلمى37391419373914193739141937391419

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/05/1995^سو ^سو ^سو ^سو حضحضحضحضىىىى37391042373910423739104237391042

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/11/2001^سCيطي توف_ق^سCيطي توف_ق^سCيطي توف_ق^سCيطي توف_ق37391500373915003739150037391500

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/07/1999^محليدية Mٔم_نة^محليدية Mٔم_نة^محليدية Mٔم_نة^محليدية Mٔم_نة37391301373913013739130137391301

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/07/2000^لغر^وية اtرام^لغر^وية اtرام^لغر^وية اtرام^لغر^وية اtرام37391409373914093739140937391409

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/02/2002^ل^̂لل^للكلكلكلكسة جهيانسة جهيانسة جهيانسة جهيان37401419374014193740141937401419

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/06/1997^ملامون ٕاسامعيل^ملامون ٕاسامعيل^ملامون ٕاسامعيل^ملامون ٕاسامعيل37401101374011013740110137401101

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/05/1998^لهامشي امني^لهامشي امني^لهامشي امني^لهامشي امني37401155374011553740115537401155

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/01/1995^يه *ادل^يه *ادل^يه *ادل^يه *ادل37401025374010253740102537401025

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/09/1996^�شو محمد^�شو محمد^�شو محمد^�شو محمد37391098373910983739109837391098

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/08/1999بباوي دنيابباوي دنيابباوي دنيابباوي دنيا37401245374012453740124537401245

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/07/1999بتات عبد الكرميبتات عبد الكرميبتات عبد الكرميبتات عبد الكرمي37401240374012403740124037401240

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/03/1999جبجبجبجباوي وسCمياوي وسCمياوي وسCمياوي وسCمي37391255373912553739125537391255

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/02/1997حبار شC·ءحبار شC·ءحبار شC·ءحبار شC·ء37401087374010873740108737401087

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/09/1998حبرين عبداملغيثحبرين عبداملغيثحبرين عبداملغيثحبرين عبداملغيث37391198373911983739119837391198

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1995حبري وqدانحبري وqدانحبري وqدانحبري وqدان37391034373910343739103437391034

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/10/1998حبسان كزنةحبسان كزنةحبسان كزنةحبسان كزنة37401185374011853740118537401185

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/08/1998بدة Mٔيوببدة Mٔيوببدة Mٔيوببدة Mٔيوب37391197373911973739119737391197

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/03/1995بدرالزمان ع£نبدرالزمان ع£نبدرالزمان ع£نبدرالزمان ع£ن37401029374010293740102937401029

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU20/10/2000راح محمدUراح محمدUراح محمدUراح محمد37401347374013473740134737401347

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU09/10/1998ر*Zش وئامUر*Zش وئامUر*Zش وئامUر*Zش وئام37401181374011813740118137401181

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU27/11/1996رقان Mٔم_نةUرقان Mٔم_نةUرقان Mٔم_نةUرقان Mٔم_نة37391111373911113739111137391111

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU26/01/1998راكت حلسنUراكت حلسنUراكت حلسنUراكت حلسن37391164373911643739116437391164

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU07/10/2001رماين سCناءUرماين سCناءUرماين سCناءUرماين سCناء37391496373914963739149637391496

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU02/11/1998رهويم سف_انUرهويم سف_انUرهويم سف_انUرهويم سف_ان37401188374011883740118837401188

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU13/02/2001روك امحدUروك امحدUروك امحدUروك امحد37391457373914573739145737391457

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءw06/08/1999ست سعيدwست سعيدwست سعيدwست سعيد37391305373913053739130537391305

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/11/1998بطيوة اميانبطيوة اميانبطيوة اميانبطيوة اميان37391225373912253739122537391225

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/12/1997بغدادي اسامعيلبغدادي اسامعيلبغدادي اسامعيلبغدادي اسامعيل37401135374011353740113537401135

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/08/1994بقايس اميانبقايس اميانبقايس اميانبقايس اميان37391028373910283739102837391028

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU28/04/2000كVري MٔمميةUكVري MٔمميةUكVري MٔمميةUكVري Mٔممية37391376373913763739137637391376

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU02/05/2001كراوي حيUكراوي حيUكراوي حيUكراوي حيىيىيىيىي37391472373914723739147237391472

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU20/09/2000كري حسCناءUكري حسCناءUكري حسCناءUكري حسCناء37391422373914223739142237391422

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU19/07/1995كز عبدالرحامنUكز عبدالرحامنUكز عبدالرحامنUكز عبدالرحامن37401037374010373740103737401037
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU08/10/1998كزي مصطفىUكزي مصطفىUكزي مصطفىUكزي مصطفى37391212373912123739121237391212

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/03/1996بالد املهديبالد املهديبالد املهديبالد املهدي37391074373910743739107437391074

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/05/2000بل�ا سهامبل�ا سهامبل�ا سهامبل�ا سهام37391384373913843739138437391384

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/08/1996بلحف_ان *يلبلحف_ان *يلبلحف_ان *يلبلحف_ان *يل37391093373910933739109337391093

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/10/1996بلغييت محيدبلغييت محيدبلغييت محيدبلغييت محيد37401071374010713740107137401071

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/02/1996بلاكمسي عبدالرحميبلاكمسي عبدالرحميبلاكمسي عبدالرحميبلاكمسي عبدالرحمي37401049374010493740104937401049

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/11/1999بلك�à هبي´ةبلك�à هبي´ةبلك�à هبي´ةبلك�à هبي´ة37391334373913343739133437391334

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/12/2000بلكراوي سCناءبلكراوي سCناءبلكراوي سCناءبلكراوي سCناء37391444373914443739144437391444

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/04/1994بلواد هبي´ةبلواد هبي´ةبلواد هبي´ةبلواد هبي´ة37401019374010193740101937401019

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/02/2000بلوردة سهامبلوردة سهامبلوردة سهامبلوردة سهام37391358373913583739135837391358

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/03/2000مبزاغ tوsرمبزاغ tوsرمبزاغ tوsرمبزاغ tوsر37401304374013043740130437401304

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU28/11/2000ن التاج رانيةUن التاج رانيةUن التاج رانيةUن التاج رانية37391440373914403739144037391440

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU10/01/2000ن ا�روش اميانUن ا�روش اميانUن ا�روش اميانUن ا�روش اميان37391348373913483739134837391348

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU16/09/1997ن الزعري �دجيةUن الزعري �دجيةUن الزعري �دجيةUن الزعري �دجية37391147373911473739114737391147

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU22/12/1992ن الصغري حفصةUن الصغري حفصةUن الصغري حفصةUن الصغري حفصة37391002373910023739100237391002

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU18/06/2000ن الضو زي�بUن الضو زي�بUن الضو زي�بUن الضو زي�ب37391398373913983739139837391398

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU07/11/2001ن الطويل *ادلUن الطويل *ادلUن الطويل *ادلUن الطويل *ادل37401404374014043740140437401404

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU03/08/1998ن العوينة �دوجUن العوينة �دوجUن العوينة �دوجUن العوينة �دوج37391193373911933739119337391193

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU04/04/2001ن امو اميانUن امو اميانUن امو اميانUن امو اميان37401384374013843740138437401384

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU09/11/1997ن محيدوش مرميUن محيدوش مرميUن محيدوش مرميUن محيدوش مرمي37401126374011263740112637401126

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU09/09/1998ن دحامن الياسUن دحامن الياسUن دحامن الياسUن دحامن الياس37401175374011753740117537401175

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU25/04/2000ن سل·ن اtرامUن سل·ن اtرامUن سل·ن اtرامUن سل·ن اtرام37401315374013153740131537401315

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU07/03/2001ن ع£ن اtرامUن ع£ن اtرامUن ع£ن اtرامUن ع£ن اtرام37391465373914653739146537391465

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU05/10/2001ن م_نة عز#زةUن م_نة عز#زةUن م_نة عز#زةUن م_نة عز#زة37391495373914953739149537391495

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءU10/04/1997ن حيي حكميةUن حيي حكميةUن حيي حكميةUن حيي حكمية37401091374010913740109137401091

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/05/1995بنزبtري سلميةبنزبtري سلميةبنزبtري سلميةبنزبtري سلمية37401034374010343740103437401034

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/02/1999ب�Vو*الم يوسفب�Vو*الم يوسفب�Vو*الم يوسفب�Vو*الم يوسف37401217374012173740121737401217

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/03/1995بن´اع نورةبن´اع نورةبن´اع نورةبن´اع نورة37391040373910403739104037391040

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/07/1999بنجوهرة زtر�ءبنجوهرة زtر�ءبنجوهرة زtر�ءبنجوهرة زtر�ء37391299373912993739129937391299

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/03/1999ببببرنرنرنرنداد سف_انداد سف_انداد سف_انداد سف_ان37401220374012203740122037401220

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/11/1999بزنرايدي MٔسCيةبزنرايدي MٔسCيةبزنرايدي MٔسCيةبزنرايدي MٔسCية37401276374012763740127637401276

37401352374013523740135237401352àبزنمزام هنيàبزنمزام هنيàبزنمزام هنيà018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/10/2000بزنمزام هني

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/12/1999ب�سCيكوك نورةب�سCيكوك نورةب�سCيكوك نورةب�سCيكوك نورة37401279374012793740127937401279

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/10/1998ب�شCهيب ابÅسامب�شCهيب ابÅسامب�شCهيب ابÅسامب�شCهيب ابÅسام37401179374011793740117937401179

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/12/1999بنعامر مروانبنعامر مروانبنعامر مروانبنعامر مروان37391342373913423739134237391342

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/11/1998بنعايم موبنعايم موبنعايم موبنعايم مو̂̂̂^37401187374011873740118737401187

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/12/2000بنعبد اجلليل Mٔيوببنعبد اجلليل Mٔيوببنعبد اجلليل Mٔيوببنعبد اجلليل Mٔيوب37391445373914453739144537391445

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/10/1997بنعمي وردةبنعمي وردةبنعمي وردةبنعمي وردة37401121374011213740112137401121

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/03/1999ب�_اس ارشفب�_اس ارشفب�_اس ارشفب�_اس ارشف37391269373912693739126937391269

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/03/1995هبا مرميهبا مرميهبا مرميهبا مرمي37391036373910363739103637391036

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/11/1999بوøاك زtر�ءبوøاك زtر�ءبوøاك زtر�ءبوøاك زtر�ء37391328373913283739132837391328

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/05/1999بوتوال م_نةبوتوال م_نةبوتوال م_نةبوتوال م_نة37401231374012313740123137401231

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/10/1997بوجVاري جاملبوجVاري جاملبوجVاري جاملبوجVاري جامل37401119374011193740111937401119

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/05/1996بوحب µديبوحب µديبوحب µديبوحب µدي37401057374010573740105737401057

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/08/1995بوحفص سارةبوحفص سارةبوحفص سارةبوحفص سارة37391053373910533739105337391053

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/02/2001بوخساي مصطفىبوخساي مصطفىبوخساي مصطفىبوخساي مصطفى37391459373914593739145937391459

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/11/2000بوربع هدىبوربع هدىبوربع هدىبوربع هدى37401358374013583740135837401358

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/02/1999بوزوادة سلمىبوزوادة سلمىبوزوادة سلمىبوزوادة سلمى37401216374012163740121637401216

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/07/1997بوز�ر فاطمة الزهراءبوز�ر فاطمة الزهراءبوز�ر فاطمة الزهراءبوز�ر فاطمة الزهراء37401105374011053740110537401105
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/03/1998بوز�ن عبدالزاقبوز�ن عبدالزاقبوز�ن عبدالزاقبوز�ن عبدالزاق37391168373911683739116837391168

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/11/1999بوشCنافة خوبوشCنافة خوبوشCنافة خوبوشCنافة خو����37401270374012703740127037401270

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/03/1998بوبوبوبومصمصمصمصطي مسريةطي مسريةطي مسريةطي مسرية37401146374011463740114637401146

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/01/1999بوطرف سلوىبوطرف سلوىبوطرف سلوىبوطرف سلوى37401206374012063740120637401206

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/08/1997بوطيب Mٔيوببوطيب Mٔيوببوطيب Mٔيوببوطيب Mٔيوب37401110374011103740111037401110

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/02/1997بوعبيدي شC·ءبوعبيدي شC·ءبوعبيدي شC·ءبوعبيدي شC·ء37401083374010833740108337401083

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/07/1997بوعزة ودادبوعزة ودادبوعزة ودادبوعزة وداد37401106374011063740110637401106

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/02/2000بوغروم لبىنبوغروم لبىنبوغروم لبىنبوغروم لبىن37401297374012973740129737401297

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/11/2000بوغريول سهيلبوغريول سهيلبوغريول سهيلبوغريول سهيل37401359374013593740135937401359

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/05/1999بوفكر Mٔيوببوفكر Mٔيوببوفكر Mٔيوببوفكر Mٔيوب37401230374012303740123037401230

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/10/1998بوقسCمي عبدالعايلبوقسCمي عبدالعايلبوقسCمي عبدالعايلبوقسCمي عبدالعايل37391213373912133739121337391213

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/11/1995بوقSطار MٔمميةبوقSطار MٔمميةبوقSطار MٔمميةبوقSطار Mٔممية37391058373910583739105837391058

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/11/1993بواكال ٕالياسبواكال ٕالياسبواكال ٕالياسبواكال ٕالياس37391017373910173739101737391017

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/07/1999بو� tوsربو� tوsربو� tوsربو� tوsر37401244374012443740124437401244

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/11/1998بوالي بوالي بوالي بوالي جمجمجمجميدةيدةيدةيدة37391227373912273739122737391227

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/08/2000بوحلية فاطمة الزهراءبوحلية فاطمة الزهراءبوحلية فاطمة الزهراءبوحلية فاطمة الزهراء37391418373914183739141837391418

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/03/1997بولهوى مرميبولهوى مرميبولهوى مرميبولهوى مرمي37391120373911203739112037391120

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/02/2001بوهدبوهدبوهدبوهد���� اميان اميان اميان اميان37391460373914603739146037391460

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/05/2000بو#زيد �دجيةبو#زيد �دجيةبو#زيد �دجيةبو#زيد �دجية37391382373913823739138237391382

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/11/1998بوي�شا معربوي�شا معربوي�شا معربوي�شا معر37391220373912203739122037391220

يييييييي املهدي املهدي املهدي املهدي37401035374010353740103537401035 002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/06/1995بببب

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/04/2000ت _كيس حSانت _كيس حSانت _كيس حSانت _كيس حSان37401311374013113740131137401311

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/01/1998ختختختختاما هياما هياما هياما هيمتمتمتمت37401139374011393740113937401139

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءç21/08/1996سويل زي�بçسويل زي�بçسويل زي�بçسويل زي�ب37391092373910923739109237391092

37391132373911323739113237391132àتقي مجيàتقي مجيàتقي مجيà007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/05/1997تقي مجي

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1997توف_ق عزا�#نتوف_ق عزا�#نتوف_ق عزا�#نتوف_ق عزا�#ن37401081374010813740108137401081

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/11/1999توIيس حفصةتوIيس حفصةتوIيس حفصةتوIيس حفصة37401277374012773740127737401277

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/07/1999تيقرقوست شC·ءتيقرقوست شC·ءتيقرقوست شC·ءتيقرقوست شC·ء37391298373912983739129837391298

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءq06/03/1999اUر MٔمالqاUر MٔمالqاUر MٔمالqاUر Mٔمال37391257373912573739125737391257

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءq11/09/1996اري مرميqاري مرميqاري مرميqاري مرمي37391099373910993739109937391099

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءq10/05/1998ايف شC·ءqايف شC·ءqايف شC·ءqايف شC·ء37401154374011543740115437401154

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/04/1999جVان ن _لجVان ن _لجVان ن _لجVان ن _ل37401224374012243740122437401224

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/2000جغالل Mٔسامةجغالل Mٔسامةجغالل Mٔسامةجغالل Mٔسامة37401283374012833740128337401283

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/10/1998جSاح احلسنجSاح احلسنجSاح احلسنجSاح احلسن37391218373912183739121837391218

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/12/1996جSاح معرجSاح معرجSاح معرجSاح معر37401078374010783740107837401078

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/08/1998جوال Mٔمنيجوال Mٔمنيجوال Mٔمنيجوال Mٔمني37401171374011713740117137401171

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/11/2001جوة سCناءجوة سCناءجوة سCناءجوة سCناء37391503373915033739150337391503

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/06/1997حVادة tرميةحVادة tرميةحVادة tرميةحVادة tرمية37401102374011023740110237401102

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/12/1999حVاش MٔيوبحVاش MٔيوبحVاش MٔيوبحVاش Mٔيوب37391335373913353739133537391335

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/10/2001حVاش سCناءحVاش سCناءحVاش سCناءحVاش سCناء37391499373914993739149937391499

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/10/2000حVوب محمدحVوب محمدحVوب محمدحVوب محمد37391431373914313739143137391431

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/07/1997جحويب لطيفةجحويب لطيفةجحويب لطيفةجحويب لطيفة37391143373911433739114337391143

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�15/12/2001داوي حسCناء�داوي حسCناء�داوي حسCناء�داوي حسCناء37401411374014113740141137401411

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�01/04/2000دوش مرمي�دوش مرمي�دوش مرمي�دوش مرمي37391371373913713739137137391371

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/12/2000حراف �Mٔسحراف �Mٔسحراف �Mٔسحراف �Mٔس37401360374013603740136037401360

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/09/2001حراك فاطمة الزهراءحراك فاطمة الزهراءحراك فاطمة الزهراءحراك فاطمة الزهراء37391488373914883739148837391488

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/04/1998حردان وفاءحردان وفاءحردان وفاءحردان وفاء37401151374011513740115137401151

37401262374012623740126237401262à_ حرشون نà_ حرشون نà_ حرشون نà_ 014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/10/1999حرشون ن

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/04/2000حريك Mٔمينحريك Mٔمينحريك Mٔمينحريك Mٔمين37401314374013143740131437401314
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/05/2000حر#ري رqاءحر#ري رqاءحر#ري رqاءحر#ري رqاء37401316374013163740131637401316

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/01/2000حزازي Mٔيوبحزازي Mٔيوبحزازي Mٔيوبحزازي Mٔيوب37391352373913523739135237391352

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/05/2000حسCين زي�بحسCين زي�بحسCين زي�بحسCين زي�ب37391387373913873739138737391387

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/11/2000حسCين جهرحسCين جهرحسCين جهرحسCين جهر37401356374013563740135637401356

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/10/1994حسوين سارةحسوين سارةحسوين سارةحسوين سارة37391032373910323739103237391032

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/01/1997حسZين �ا�حسZين �ا�حسZين �ا�حسZين �ا�37391115373911153739111537391115

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/03/1999حصيب ملياءحصيب ملياءحصيب ملياءحصيب ملياء37391266373912663739126637391266

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/11/1999حضار ٕاميانحضار ٕاميانحضار ٕاميانحضار ٕاميان37401272374012723740127237401272

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/03/1999حكاموي حسنحكاموي حسنحكاموي حسنحكاموي حسن37391260373912603739126037391260

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/10/2001محداين لبىنمحداين لبىنمحداين لبىنمحداين لبىن37391498373914983739149837391498

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/07/1998محداوي اميانمحداوي اميانمحداوي اميانمحداوي اميان37401165374011653740116537401165

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/07/1997محدوش �رسامحدوش �رسامحدوش �رسامحدوش �رسا37391142373911423739114237391142

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/05/1997حSان زي�بحSان زي�بحSان زي�بحSان زي�ب37401097374010973740109737401097

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�26/07/1996اد#ري مSال�اد#ري مSال�اد#ري مSال�اد#ري مSال37401062374010623740106237401062

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�08/03/2000اريس �Mٔس�اريس �Mٔس�اريس �Mٔس�اريس �Mٔس37391365373913653739136537391365

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�12/10/1996ا� اجVيل�ا� اجVيل�ا� اجVيل�ا� اجVيل37401072374010723740107237401072

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/03/1996خVايب حسامخVايب حسامخVايب حسامخVايب حسام37391076373910763739107637391076

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�18/08/1999زبي فاطمة�زبي فاطمة�زبي فاطمة�زبي فاطمة37391310373913103739131037391310

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�09/08/1999دة هدى�دة هدى�دة هدى�دة هدى37391307373913073739130737391307

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/09/1997خربوش اميانخربوش اميانخربوش اميانخربوش اميان37401111374011113740111137401111

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/05/2000خروب اميانخروب اميانخروب اميانخروب اميان37401321374013213740132137401321

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/07/2000خزار شC·ءخزار شC·ءخزار شC·ءخزار شC·ء37391410373914103739141037391410

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�08/06/1999الف فاطمة الزهراء�الف فاطمة الزهراء�الف فاطمة الزهراء�الف فاطمة الزهراء37401235374012353740123537401235

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�23/08/1999لوق بدر�لوق بدر�لوق بدر�لوق بدر37401249374012493740124937401249

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/05/1996خSوس *ادلخSوس *ادلخSوس *ادلخSوس *ادل37391077373910773739107737391077

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/04/1994خويل عز#زخويل عز#زخويل عز#زخويل عز#ز37401017374010173740101737401017

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/03/1996خويل ن _لخويل ن _لخويل ن _لخويل ن _ل37391075373910753739107537391075

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءÂ16/02/1999 فاطمةÂ فاطمةÂ فاطمةÂ فاطمة37401213374012133740121337401213

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/07/1993خ_ار عز#زخ_ار عز#زخ_ار عز#زخ_ار عز#ز37391013373910133739101337391013

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/11/1996خ_اط عبدالعايلخ_اط عبدالعايلخ_اط عبدالعايلخ_اط عبدالعايل37391110373911103739111037391110

37391381373913813739138137391381àخ_اطي هنيàخ_اطي هنيàخ_اطي هنيà020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/05/2000خ_اطي هني

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�01/12/2001ريات Mٔممية�ريات Mٔممية�ريات Mٔممية�ريات Mٔممية37401410374014103740141037401410

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�27/01/2000ريي عبد املنعم�ريي عبد املنعم�ريي عبد املنعم�ريي عبد املنعم37391354373913543739135437391354

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/03/1997خ_رض يوسفخ_رض يوسفخ_رض يوسفخ_رض يوسف37401090374010903740109037401090

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/06/1994دايك زtر�ءدايك زtر�ءدايك زtر�ءدايك زtر�ء37391025373910253739102537391025

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/12/1992داموح رشCيدداموح رشCيدداموح رشCيدداموح رشCيد37391001373910013739100137391001

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/04/1998دبال ءايةدبال ءايةدبال ءايةدبال ءاية37391180373911803739118037391180

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/05/1998دqار خودqار خودqار خودqار خو����37401156374011563740115637401156

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/07/2001دحامن Mٔم_نةدحامن Mٔم_نةدحامن Mٔم_نةدحامن Mٔم_نة37391481373914813739148137391481

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/10/1998دحمي Mٔيوبدحمي Mٔيوبدحمي Mٔيوبدحمي Mٔيوب37401183374011833740118337401183

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/05/1999در^ين محزةدر^ين محزةدر^ين محزةدر^ين محزة37391276373912763739127637391276

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/07/1996درو�ش زهريدرو�ش زهريدرو�ش زهريدرو�ش زهري37391085373910853739108537391085

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/02/1996دري فاطمة الزهراءدري فاطمة الزهراءدري فاطمة الزهراءدري فاطمة الزهراء37391072373910723739107237391072

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/01/1994در#ر �سنيدر#ر �سنيدر#ر �سنيدر#ر �سني37391020373910203739102037391020

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/04/2001دريوة محمددريوة محمددريوة محمددريوة محمد37401387374013873740138737401387

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1999دفايل حسCناءدفايل حسCناءدفايل حسCناءدفايل حسCناء37391235373912353739123537391235

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/12/1998دنون سعددنون سعددنون سعددنون سعد37401198374011983740119837401198

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/03/1995دهامين مرميدهامين مرميدهامين مرميدهامين مرمي37391038373910383739103837391038

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/01/2000دومة Mٔيوبدومة Mٔيوبدومة Mٔيوبدومة Mٔيوب37401287374012873740128737401287
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/03/1998د�ن زهريةد�ن زهريةد�ن زهريةد�ن زهرية37391172373911723739117237391172

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/03/2002دجيان سف_اندجيان سف_اندجيان سف_اندجيان سف_ان37391519373915193739151937391519

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/08/1999رابعي حمسنرابعي حمسنرابعي حمسنرابعي حمسن37401246374012463740124637401246

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/09/1998رMٔيس عبدهللارMٔيس عبدهللارMٔيس عبدهللارMٔيس عبدهللا37391207373912073739120737391207

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/12/1995رافقي مصطفىرافقي مصطفىرافقي مصطفىرافقي مصطفى37401046374010463740104637401046

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/03/1999راق_ب املهديراق_ب املهديراق_ب املهديراق_ب املهدي37391263373912633739126337391263

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/06/1997ربوح لوبنةربوح لوبنةربوح لوبنةربوح لوبنة37391140373911403739114037391140

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/11/1998ربيع Mٔمميةربيع Mٔمميةربيع Mٔمميةربيع Mٔممية37401190374011903740119037401190

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/01/2001ربيع مSالربيع مSالربيع مSالربيع مSال37401374374013743740137437401374

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/06/2000ربيعي زي�بربيعي زي�بربيعي زي�بربيعي زي�ب37391393373913933739139337391393

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/01/2001رجواين زي�برجواين زي�برجواين زي�برجواين زي�ب37401375374013753740137537401375

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/06/1999رح_ب �سنيرح_ب �سنيرح_ب �سنيرح_ب �سني37401237374012373740123737401237

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/06/2001رديف زي�برديف زي�برديف زي�برديف زي�ب37391477373914773739147737391477

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/08/2001رشاد سلمىرشاد سلمىرشاد سلمىرشاد سلمى37391484373914843739148437391484

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/12/2000رصايف wرشىرصايف wرشىرصايف wرشىرصايف wرشى37391447373914473739144737391447

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/07/1999رضوان ٕايناسرضوان ٕايناسرضوان ٕايناسرضوان ٕايناس37391296373912963739129637391296

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/02/2002رضوان رضوان رضوان رضوان حضحضحضحضىىىى37391513373915133739151337391513

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/04/1999رضوان مرميرضوان مرميرضوان مرميرضوان مرمي37391272373912723739127237391272

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/11/1999رفقي صفاءرفقي صفاءرفقي صفاءرفقي صفاء37401268374012683740126837401268

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/12/1998رف_ق Mٔرشفرف_ق Mٔرشفرف_ق Mٔرشفرف_ق Mٔرشف37401199374011993740119937401199

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/05/1997رف_قي عبد الصمدرف_قي عبد الصمدرف_قي عبد الصمدرف_قي عبد الصمد37391135373911353739113537391135

37391344373913443739134437391344àروف هنيàروف هنيàروف هنيà018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/12/1999روف هني

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/03/1996ر�ن زهرير�ن زهرير�ن زهرير�ن زهري37401052374010523740105237401052

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/10/2000ر�ين امنير�ين امنير�ين امنير�ين امني37401351374013513740135137401351

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/03/2000زايد فاطمة الزهراءزايد فاطمة الزهراءزايد فاطمة الزهراءزايد فاطمة الزهراء37391368373913683739136837391368

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/08/1996زايد فاطمة الزهراءزايد فاطمة الزهراءزايد فاطمة الزهراءزايد فاطمة الزهراء37401064374010643740106437401064

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/08/1996زايد محمدزايد محمدزايد محمدزايد محمد37391089373910893739108937391089

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/05/1997زازازازا				ر هاجرر هاجرر هاجرر هاجر37391131373911313739113137391131

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/03/1994زازازازا				رة احلسنرة احلسنرة احلسنرة احلسن37391021373910213739102137391021

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/09/1997زبدي Mٔيوبزبدي Mٔيوبزبدي Mٔيوبزبدي Mٔيوب37401113374011133740111337401113

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/05/1998زبدي هشامزبدي هشامزبدي هشامزبدي هشام37391184373911843739118437391184

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/10/2000زرهون احلسنيزرهون احلسنيزرهون احلسنيزرهون احلسني37391427373914273739142737391427

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/10/2000زرهون حمسنزرهون حمسنزرهون حمسنزرهون حمسن37391428373914283739142837391428

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/02/1999زروايل زهريزروايل زهريزروايل زهريزروايل زهري37401211374012113740121137401211

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/06/2000زطاطي محمدزطاطي محمدزطاطي محمدزطاطي محمد37391395373913953739139537391395

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/10/1998ز*لول ع£نز*لول ع£نز*لول ع£نز*لول ع£ن37391208373912083739120837391208

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/05/2000زغوان صالح ا�#نزغوان صالح ا�#نزغوان صالح ا�#نزغوان صالح ا�#ن37401319374013193740131937401319

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/07/1993زماين وفاءزماين وفاءزماين وفاءزماين وفاء37401007374010073740100737401007

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/08/1996زمران عبدهللازمران عبدهللازمران عبدهللازمران عبدهللا37391090373910903739109037391090

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/11/1999زنتاري ابÅسامزنتاري ابÅسامزنتاري ابÅسامزنتاري ابÅسام37391333373913333739133337391333

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/12/1995زهاري باللزهاري باللزهاري باللزهاري بالل37391064373910643739106437391064

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/11/1997زهري زي�بزهري زي�بزهري زي�بزهري زي�ب37401125374011253740112537401125

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1996زوكري عبدالوا�دزوكري عبدالوا�دزوكري عبدالوا�دزوكري عبدالوا�د37401047374010473740104737401047

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/11/2001ز�يت حفصةز�يت حفصةز�يت حفصةز�يت حفصة37391502373915023739150237391502

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/08/1997زيتونة سف_انزيتونة سف_انزيتونة سف_انزيتونة سف_ان37401108374011083740110837401108

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/02/2002زيتوين الهامزيتوين الهامزيتوين الهامزيتوين الهام37391517373915173739151737391517

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/03/1998زيداين محمدزيداين محمدزيداين محمدزيداين محمد37401147374011473740114737401147

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/11/1996سا*د سلمىسا*د سلمىسا*د سلمىسا*د سلمى37391108373911083739110837391108

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/01/2000سدراوي جهرسدراوي جهرسدراوي جهرسدراوي جهر37401289374012893740128937401289
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/10/1996رسرسرسرس�ان وليد�ان وليد�ان وليد�ان وليد37401073374010733740107337401073

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/09/2001رسرسرسرسسCتو �دجيةسCتو �دجيةسCتو �دجيةسCتو �دجية37391493373914933739149337391493

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/07/1999رسرسرسرسرسرسرسرس يوسف يوسف يوسف يوسف37401239374012393740123937401239

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/05/2001سعود زبيدةسعود زبيدةسعود زبيدةسعود زبيدة37401389374013893740138937401389

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/06/2000سعيدي امميةسعيدي امميةسعيدي امميةسعيدي اممية37391390373913903739139037391390

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/08/2001سقمي ٕاميانسقمي ٕاميانسقمي ٕاميانسقمي ٕاميان37391485373914853739148537391485

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/02/2000ساكم فاطمة الزهراءساكم فاطمة الزهراءساكم فاطمة الزهراءساكم فاطمة الزهراء37401302374013023740130237401302

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/2002سكو مرميسكو مرميسكو مرميسكو مرمي37391509373915093739150937391509

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/01/1999سكوري هدىسكوري هدىسكوري هدىسكوري هدى37401207374012073740120737401207

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/01/2000سالح جهرسالح جهرسالح جهرسالح جهر37391350373913503739135037391350

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/07/2000سالمات Mٔيوبسالمات Mٔيوبسالمات Mٔيوبسالمات Mٔيوب37401327374013273740132737401327

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/02/1997سلموين املهديسلموين املهديسلموين املهديسلموين املهدي37391116373911163739111637391116

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/03/1993سلويم �زهةسلويم �زهةسلويم �زهةسلويم �زهة37391006373910063739100637391006

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/04/2000سلمي Mٔسامةسلمي Mٔسامةسلمي Mٔسامةسلمي Mٔسامة37391374373913743739137437391374

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/08/2000سCناد فاطمة الزهراءسCناد فاطمة الزهراءسCناد فاطمة الزهراءسCناد فاطمة الزهراء37391417373914173739141737391417

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/11/1999سهمي محزةسهمي محزةسهمي محزةسهمي محزة37391330373913303739133037391330

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/05/1997سهمي محزةسهمي محزةسهمي محزةسهمي محزة37401099374010993740109937401099

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/02/1999سهيل مرادسهيل مرادسهيل مرادسهيل مراد37391246373912463739124637391246

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/05/2000سCيدي خوية زهرةسCيدي خوية زهرةسCيدي خوية زهرةسCيدي خوية زهرة37391379373913793739137937391379

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/07/2000سريي مرميسريي مرميسريي مرميسريي مرمي37391403373914033739140337391403

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/02/2000سSZان محزةسSZان محزةسSZان محزةسSZان محزة37401295374012953740129537401295

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/01/2001شاtر هدىشاtر هدىشاtر هدىشاtر هدى37401372374013723740137237401372

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/02/2000شCباب ا�سشCباب ا�سشCباب ا�سشCباب ا�س37391356373913563739135637391356

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/12/1995شCباط عامدشCباط عامدشCباط عامدشCباط عامد37401045374010453740104537401045

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/12/1995شCباين م_نةشCباين م_نةشCباين م_نةشCباين م_نة37391061373910613739106137391061

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/05/2001شSÅوف حSانشSÅوف حSانشSÅوف حSانشSÅوف حSان37391474373914743739147437391474

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/09/1997جشجشجشجشار محزةار محزةار محزةار محزة37401112374011123740111237401112

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/09/2001جشجشجشجشاع عبد الرحامناع عبد الرحامناع عبد الرحامناع عبد الرحامن37391492373914923739149237391492

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/03/1999شد�ش فاطمة الزهراءشد�ش فاطمة الزهراءشد�ش فاطمة الزهراءشد�ش فاطمة الزهراء37401219374012193740121937401219

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/06/1997رشاد محمدرشاد محمدرشاد محمدرشاد محمد37391141373911413739114137391141

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/12/1999رشعي Mٔمالرشعي Mٔمالرشعي Mٔمالرشعي Mٔمال37391339373913393739133937391339

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/12/1997رشيف ماqدةرشيف ماqدةرشيف ماqدةرشيف ماqدة37391156373911563739115637391156

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/01/2002رشرشرشرشحيحيحيحي حفصة حفصة حفصة حفصة37391512373915123739151237391512

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/10/1995شطري خوشطري خوشطري خوشطري خو����37391056373910563739105637391056

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/08/1998شعيب مروانشعيب مروانشعيب مروانشعيب مروان37391194373911943739119437391194

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/08/1999شعرية مSالشعرية مSالشعرية مSالشعرية مSال37401248374012483740124837401248

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/12/2001ش��وف tوsرش��وف tوsرش��وف tوsرش��وف tوsر37401412374014123740141237401412

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/12/2000شهيد حسCناءشهيد حسCناءشهيد حسCناءشهيد حسCناء37391446373914463739144637391446

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/08/1999شهيد �دجيةشهيد �دجيةشهيد �دجيةشهيد �دجية37391308373913083739130837391308

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/05/2000شوفة شC·ءشوفة شC·ءشوفة شC·ءشوفة شC·ء37391385373913853739138537391385

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/04/1999شويفي سعدشويفي سعدشويفي سعدشويفي سعد37401225374012253740122537401225

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/04/1997شVZة ابÅسامشVZة ابÅسامشVZة ابÅسامشVZة ابÅسام37391125373911253739112537391125

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/07/1995شZت رشCيدةشZت رشCيدةشZت رشCيدةشZت رشCيدة37391047373910473739104737391047

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/03/2000صاUر امالصاUر امالصاUر امالصاUر امال37391366373913663739136637391366

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/09/2000صاد رضاصاد رضاصاد رضاصاد رضا37391426373914263739142637391426

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/11/2001صاحلي ا�سصاحلي ا�سصاحلي ا�سصاحلي ا�س37401405374014053740140537401405

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/07/1995صبار احلسنصبار احلسنصبار احلسنصبار احلسن37401038374010383740103837401038

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/03/1999صديف دنياصديف دنياصديف دنياصديف دنيا37391261373912613739126137391261

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/07/2001صديق فاطمةصديق فاطمةصديق فاطمةصديق فاطمة37401396374013963740139637401396

86/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/01/1998صديقي امميةصديقي امميةصديقي امميةصديقي اممية37391163373911633739116337391163

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/08/1998صديقي يو�سصديقي يو�سصديقي يو�سصديقي يو�س37401172374011723740117237401172

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/08/1999صفصايف صفصايف صفصايف صفصايف حضحضحضحضىىىى37401247374012473740124737401247

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/10/1997صفوي احلسنيصفوي احلسنيصفوي احلسنيصفوي احلسني37401124374011243740112437401124

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/03/1999صالح بدرصالح بدرصالح بدرصالح بدر37401221374012213740122137401221

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/12/2000صواب حسنصواب حسنصواب حسنصواب حسن37401365374013653740136537401365

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/03/1998صوماد صالح ا�#نصوماد صالح ا�#نصوماد صالح ا�#نصوماد صالح ا�#ن37401148374011483740114837401148

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/10/1997رضيف فاطمة الزهراءرضيف فاطمة الزهراءرضيف فاطمة الزهراءرضيف فاطمة الزهراء37401118374011183740111837401118

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/11/1999رضيف ليىلرضيف ليىلرضيف ليىلرضيف ليىل37401271374012713740127137401271

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/10/1999رضيف ودادرضيف ودادرضيف ودادرضيف وداد37391320373913203739132037391320

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/06/1996ضو زي�بضو زي�بضو زي�بضو زي�ب37401059374010593740105937401059

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/03/1998طغراين Mٔيوبطغراين Mٔيوبطغراين Mٔيوبطغراين Mٔيوب37391169373911693739116937391169

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/05/1997ططططهههه ع£ن ع£ن ع£ن ع£ن37391130373911303739113037391130

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/03/1998طهري سCناءطهري سCناءطهري سCناءطهري سCناء37391173373911733739117337391173

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/04/1997طوطوطوطوjjjj يوسف يوسف يوسف يوسف37401092374010923740109237401092

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/03/1994◌ٍ◌ٍ◌ٍٍ◌طويل Mٔيوبطويل Mٔيوبطويل Mٔيوبطويل Mٔيوب37391022373910223739102237391022

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/02/2001طيبويب عبدالصمدطيبويب عبدالصمدطيبويب عبدالصمدطيبويب عبدالصمد37401378374013783740137837401378

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/10/2000طريالبحر نصريةطريالبحر نصريةطريالبحر نصريةطريالبحر نصرية37391432373914323739143237391432

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/04/1997ظظظظريف محزةريف محزةريف محزةريف محزة37401094374010943740109437401094

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/01/1999*ابد غزالن*ابد غزالن*ابد غزالن*ابد غزالن37401208374012083740120837401208

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/03/1999*ايف كزنة*ايف كزنة*ايف كزنة*ايف كزنة37401223374012233740122337401223

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/04/2000عبادي مرميعبادي مرميعبادي مرميعبادي مرمي37401313374013133740131337401313

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/11/1999عبايس ف�ي�ةعبايس ف�ي�ةعبايس ف�ي�ةعبايس ف�ي�ة37391327373913273739132737391327

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/08/1999عبيد حسCناءعبيد حسCناءعبيد حسCناءعبيد حسCناء37391313373913133739131337391313

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/05/2001ع£ين ٕاميانع£ين ٕاميانع£ين ٕاميانع£ين ٕاميان37401391374013913740139137401391

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/03/1999عروي Mٔسامةعروي Mٔسامةعروي Mٔسامةعروي Mٔسامة37391258373912583739125837391258

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/08/1994عرييب هاجرعرييب هاجرعرييب هاجرعرييب هاجر37391029373910293739102937391029

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/07/1995عر�س *اÒشةعر�س *اÒشةعر�س *اÒشةعر�س *اÒشة37391049373910493739104937391049

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/09/2000عزام محمدعزام محمدعزام محمدعزام محمد37401339374013393740133937401339

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/03/1996عزة حSانعزة حSانعزة حSانعزة حSان37391073373910733739107337391073

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/11/1998عزوزي سك_نةعزوزي سك_نةعزوزي سك_نةعزوزي سك_نة37391221373912213739122137391221

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/07/2000عزمي مرادعزمي مرادعزمي مرادعزمي مراد37391405373914053739140537391405

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/02/2002عسال دنياعسال دنياعسال دنياعسال دنيا37401420374014203740142037401420

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/04/1999عشاب محمدعشاب محمدعشاب محمدعشاب محمد37391270373912703739127037391270

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/01/1998عشCيق فريدعشCيق فريدعشCيق فريدعشCيق فريد37401137374011373740113737401137

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/06/1997عصابة جنوىعصابة جنوىعصابة جنوىعصابة جنوى37401104374011043740110437401104

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/11/1995عفاف كزنةعفاف كزنةعفاف كزنةعفاف كزنة37401043374010433740104337401043

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/01/2001عق_يل امميةعق_يل امميةعق_يل امميةعق_يل اممية37401370374013703740137037401370

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/07/2000عكرود سف_انعكرود سف_انعكرود سف_انعكرود سف_ان37391404373914043739140437391404

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/12/1998عكرود سهامعكرود سهامعكرود سهامعكرود سهام37401200374012003740120037401200

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/12/2000*اليل فريد*اليل فريد*اليل فريد*اليل فريد37401361374013613740136137401361

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/01/2002*لمي ش��ويف Mٓية*لمي ش��ويف Mٓية*لمي ش��ويف Mٓية*لمي ش��ويف Mٓية37391510373915103739151037391510

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/01/2000*لمي شهبون معر*لمي شهبون معر*لمي شهبون معر*لمي شهبون معر37401292374012923740129237401292

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/02/2002عامر اسامءعامر اسامءعامر اسامءعامر اسامء37391514373915143739151437391514

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/11/1998عنرتة زtر�ءعنرتة زtر�ءعنرتة زtر�ءعنرتة زtر�ء37401192374011923740119237401192

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/08/1997عنكود سCناءعنكود سCناءعنكود سCناءعنكود سCناء37401109374011093740110937401109

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/07/1998عوا° عبد املغيثعوا° عبد املغيثعوا° عبد املغيثعوا° عبد املغيث37401162374011623740116237401162

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/11/1995عوام صفاءعوام صفاءعوام صفاءعوام صفاء37401042374010423740104237401042

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/03/2000عوان Mٔم_نةعوان Mٔم_نةعوان Mٔم_نةعوان Mٔم_نة37401305374013053740130537401305
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/07/1993عوIن معادعوIن معادعوIن معادعوIن معاد37391012373910123739101237391012

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/04/1997عيادي Mٔمنيعيادي Mٔمنيعيادي Mٔمنيعيادي Mٔمني37391127373911273739112737391127

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءZ*Z*Z*Z*17/02/2000ىسىسىسىس سعد سعد سعد سعد37401300374013003740130037401300

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءÁ10/10/1998امل زهراءÁامل زهراءÁامل زهراءÁامل زهراء37401182374011823740118237401182

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءÁ15/12/1994ايل ع£نÁايل ع£نÁايل ع£نÁايل ع£ن37391033373910333739103337391033

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءÁ11/10/1999اين �سCميةÁاين �سCميةÁاين �سCميةÁاين �سCمية37401264374012643740126437401264

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/06/1999غزغز محمدغزغز محمدغزغز محمدغزغز محمد37391285373912853739128537391285

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/05/2000غزوي ليىلغزوي ليىلغزوي ليىلغزوي ليىل37391383373913833739138337391383

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/02/1999غندور يوسفغندور يوسفغندور يوسفغندور يوسف37391247373912473739124737391247

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/03/1996غوش لبىنغوش لبىنغوش لبىنغوش لبىن37401053374010533740105337401053

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/06/2000غيات سك_نةغيات سك_نةغيات سك_نةغيات سك_نة37391392373913923739139237391392

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/07/1998فار�س اسامةفار�س اسامةفار�س اسامةفار�س اسامة37401167374011673740116737401167

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/07/2001فاضل Mٔمميةفاضل Mٔمميةفاضل Mٔمميةفاضل Mٔممية37391482373914823739148237391482

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/04/1998فاضل رضوانفاضل رضوانفاضل رضوانفاضل رضوان37391175373911753739117537391175

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/10/1998ف�اح وفاءف�اح وفاءف�اح وفاءف�اح وفاء37391211373912113739121137391211

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/10/1999ف�ف�ف�ف�حححح هللا ا�اودي شC·ء هللا ا�اودي شC·ء هللا ا�اودي شC·ء هللا ا�اودي شC·ء37391319373913193739131937391319

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/04/1998ف�ف�ف�ف�حححح هللا عبد امحليد هللا عبد امحليد هللا عبد امحليد هللا عبد امحليد37391176373911763739117637391176

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/09/1998ف�ف�ف�ف�حححح هللا فاطنة هللا فاطنة هللا فاطنة هللا فاطنة37401174374011743740117437401174

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/02/1998ف�حي الهامف�حي الهامف�حي الهامف�حي الهام37401141374011413740114137401141

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/08/1996ف�حي حسامف�حي حسامف�حي حسامف�حي حسام37391094373910943739109437391094

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/02/1997خفخفخفخفرا�#ن حس�_ةرا�#ن حس�_ةرا�#ن حس�_ةرا�#ن حس�_ة37391118373911183739111837391118

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/01/1999خفخفخفخفري �لميةري �لميةري �لميةري �لمية37401204374012043740120437401204

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/02/2000فراح بديعةفراح بديعةفراح بديعةفراح بديعة37391361373913613739136137391361

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/10/1997فرجين محمدفرجين محمدفرجين محمدفرجين محمد37401117374011173740111737401117

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/10/2000فر�ان شC·ءفر�ان شC·ءفر�ان شC·ءفر�ان شC·ء37401348374013483740134837401348

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/10/1999فرس حSانفرس حSانفرس حSانفرس حSان37401263374012633740126337401263

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/12/1997فرطاس Mٔمميةفرطاس Mٔمميةفرطاس Mٔمميةفرطاس Mٔممية37401130374011303740113037401130

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/06/2000فر�س سعيدةفر�س سعيدةفر�س سعيدةفر�س سعيدة37391389373913893739138937391389

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/08/1998فريض رضوانفريض رضوانفريض رضوانفريض رضوان37391196373911963739119637391196

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/11/1995فصيفصيفصيفصيحححح املهدي املهدي املهدي املهدي37391059373910593739105937391059

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/02/2001فاكر ٕاميانفاكر ٕاميانفاكر ٕاميانفاكر ٕاميان37391462373914623739146237391462

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/06/2000فاكوي محزةفاكوي محزةفاكوي محزةفاكوي محزة37391399373913993739139937391399

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1996فكري ف�ي�ةفكري ف�ي�ةفكري ف�ي�ةفكري ف�ي�ة37391065373910653739106537391065

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/11/2001فالوي فردوسفالوي فردوسفالوي فردوسفالوي فردوس37391505373915053739150537391505

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/01/2001فSان عامرفSان عامرفSان عامرفSان عامر37391451373914513739145137391451

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1997فوزي اIسفوزي اIسفوزي اIسفوزي اIس37401080374010803740108037401080

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/06/1994فوزي حسنفوزي حسنفوزي حسنفوزي حسن37391024373910243739102437391024

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/07/1999فوزي عبدالرزاقفوزي عبدالرزاقفوزي عبدالرزاقفوزي عبدالرزاق37391300373913003739130037391300

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/06/1998قامسي رضاقامسي رضاقامسي رضاقامسي رضا37401160374011603740116037401160

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/01/1996قانع مصطفىقانع مصطفىقانع مصطفىقانع مصطفى37391068373910683739106837391068

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/01/2001قVو �دجيةقVو �دجيةقVو �دجيةقVو �دجية37401373374013733740137337401373

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/06/1995قر^ل محزةقر^ل محزةقر^ل محزةقر^ل محزة37391044373910443739104437391044

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/02/1999قر^وي وفاءقر^وي وفاءقر^وي وفاءقر^وي وفاء37391249373912493739124937391249

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/02/1999قر^وي وفاءقر^وي وفاءقر^وي وفاءقر^وي وفاء37401209374012093740120937401209

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/04/1997قريش وئامقريش وئامقريش وئامقريش وئام37391124373911243739112437391124

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/12/1995قرطوب اسامةقرطوب اسامةقرطوب اسامةقرطوب اسامة37391062373910623739106237391062

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/01/1993قيص محمدقيص محمدقيص محمدقيص محمد37391003373910033739100337391003

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/03/2000قصيد شC·ءقصيد شC·ءقصيد شC·ءقصيد شC·ء37391370373913703739137037391370

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/01/2001قSيع كزنةقSيع كزنةقSيع كزنةقSيع كزنة37391454373914543739145437391454
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/01/1998ق_توع فاطمة الزهراءق_توع فاطمة الزهراءق_توع فاطمة الزهراءق_توع فاطمة الزهراء37391161373911613739116137391161

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/04/1997اكرح مسي�ةاكرح مسي�ةاكرح مسي�ةاكرح مسي�ة37401095374010953740109537401095

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/11/2001اكميل فاطمة الزهراءاكميل فاطمة الزهراءاكميل فاطمة الزهراءاكميل فاطمة الزهراء37401407374014073740140737401407

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt04/09/1996بريو يو�سtبريو يو�سtبريو يو�سtبريو يو�س37401067374010673740106737401067

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�16/05/1996حمو يو�س�حمو يو�س�حمو يو�س�حمو يو�س37401056374010563740105637401056

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt20/07/1998ر سعيدtر سعيدtر سعيدtر سعيد37391190373911903739119037391190

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt25/06/1999ردان محزةtردان محزةtردان محزةtردان محزة37391289373912893739128937391289

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt11/01/1999رماح بدرtرماح بدرtرماح بدرtرماح بدر37391237373912373739123737391237

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt08/04/2001ر�شا يوسفtر�شا يوسفtر�شا يوسفtر�شا يوسف37391470373914703739147037391470

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt14/12/1996ريط رtريط رtريط رtريط رىضىضىضىض37391113373911133739111337391113

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt12/11/1997رمي امحدtرمي امحدtرمي امحدtرمي امحد37401127374011273740112737401127

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt12/11/1998رمي سCناءtرمي سCناءtرمي سCناءtرمي سCناء37401191374011913740119137401191

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/06/2001كامم �دجيةكامم �دجيةكامم �دجيةكامم �دجية37401394374013943740139437401394

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/05/2000مكمكمكمكيل شC·ءيل شC·ءيل شC·ءيل شC·ء37401320374013203740132037401320

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/12/1994كنا�ش مرميكنا�ش مرميكنا�ش مرميكنا�ش مرمي37401024374010243740102437401024

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/07/1996كنداري امميةكنداري امميةكنداري امميةكنداري اممية37391083373910833739108337391083

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/04/2000كند#رو رqاءكند#رو رqاءكند#رو رqاءكند#رو رqاء37391373373913733739137337391373

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/05/1999كزني ابÅسامكزني ابÅسامكزني ابÅسامكزني ابÅسام37401228374012283740122837401228

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt25/09/2000واي wرشىtواي wرشىtواي wرشىtواي wرشى37391425373914253739142537391425

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt06/05/2000و^ر شC·ءtو^ر شC·ءtو^ر شC·ءtو^ر شC·ء37391378373913783739137837391378

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt24/12/1995وشت بدرtوشت بدرtوشت بدرtوشت بدر37391063373910633739106337391063

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءt19/02/1997يال املصطفىtيال املصطفىtيال املصطفىtيال املصطفى37401084374010843740108437401084

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/01/1996كريو مىنكريو مىنكريو مىنكريو مىن37391066373910663739106637391066

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/10/1998لبالبالبالباخخخخ وفاء وفاء وفاء وفاء37391214373912143739121437391214

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/06/1997لب´اوي عامدلب´اوي عامدلب´اوي عامدلب´اوي عامد37391138373911383739113837391138

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/07/1999لبدع �Mٔالملبدع �Mٔالملبدع �Mٔالملبدع �Mٔالم37391297373912973739129737391297

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/05/1999لبZب سف_انلبZب سف_انلبZب سف_انلبZب سف_ان37401233374012333740123337401233

37391497373914973739149737391497àحلبريي مجيàحلبريي مجيàحلبريي مجيà025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء22/10/2001حلبريي مجي

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/07/1995محلر محزةمحلر محزةمحلر محزةمحلر محزة37391046373910463739104637391046

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/01/1996محليدي ايوبمحليدي ايوبمحليدي ايوبمحليدي ايوب37391069373910693739106937391069

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/10/1996محليدي فاطمة الزهراءمحليدي فاطمة الزهراءمحليدي فاطمة الزهراءمحليدي فاطمة الزهراء37401074374010743740107437401074

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/02/1999حلنني مسيةحلنني مسيةحلنني مسيةحلنني مسية37391253373912533739125337391253

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/10/1997خلصام �ا�خلصام �ا�خلصام �ا�خلصام �ا�37401120374011203740112037401120

004ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء18/01/1996خلرض عبداجلليلخلرض عبداجلليلخلرض عبداجلليلخلرض عبداجلليل37391067373910673739106737391067

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/01/2000خلرض فاطمة الزهراءخلرض فاطمة الزهراءخلرض فاطمة الزهراءخلرض فاطمة الزهراء37391346373913463739134637391346

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/05/1999خلرض مرميخلرض مرميخلرض مرميخلرض مرمي37401229374012293740122937401229

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/08/1996خلرضي ن _لخلرضي ن _لخلرضي ن _لخلرضي ن _ل37391095373910953739109537391095

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/02/1999مخليل املهديمخليل املهديمخليل املهديمخليل املهدي37391250373912503739125037391250

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/11/2000لزرك امميةلزرك امميةلزرك امميةلزرك اممية37391441373914413739144137391441

017ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/11/1999لزهال نورةلزهال نورةلزهال نورةلزهال نورة37391325373913253739132537391325

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/10/2000لعال مSاللعال مSاللعال مSاللعال مSال37391434373914343739143437391434

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/01/1995لعموري سف_انلعموري سف_انلعموري سف_انلعموري سف_ان37401026374010263740102637401026

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/02/1999لعنVZة مرميلعنVZة مرميلعنVZة مرميلعنVZة مرمي37401210374012103740121037401210

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/12/1997لفرلفرلفرلفرحيحيحيحي Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء37401133374011333740113337401133

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/10/2000لقامن محمدلقامن محمدلقامن محمدلقامن محمد37391430373914303739143037391430

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/09/1996لكرشي Mٔيوبلكرشي Mٔيوبلكرشي Mٔيوبلكرشي Mٔيوب37401070374010703740107037401070

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/05/1997ملاين Mٔمميةملاين Mٔمميةملاين Mٔمميةملاين Mٔممية37391133373911333739113337391133

�رwش امميةرwش امميةرwش امميةرwش اممية37401355374013553740135537401355���018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/11/2000

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/08/1996ملزوري رضوانملزوري رضوانملزوري رضوانملزوري رضوان37401065374010653740106537401065
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/08/1996ملساهل ارشفملساهل ارشفملساهل ارشفملساهل ارشف37401063374010633740106337401063

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/03/1999ملضغري صفاءملضغري صفاءملضغري صفاءملضغري صفاء37391259373912593739125937391259

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء28/03/1997ملغاري محزةملغاري محزةملغاري محزةملغاري محزة37391121373911213739112137391121

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/12/1996ملليملليملليملليحححح �ا� �ا� �ا� �ا�37401077374010773740107737401077

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/09/1995لنطري عبدالرزاقلنطري عبدالرزاقلنطري عبدالرزاقلنطري عبدالرزاق37391054373910543739105437391054

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/01/1999لهاليل مSريلهاليل مSريلهاليل مSريلهاليل مSري37401203374012033740120337401203

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/07/1999لولي´ات جناةلولي´ات جناةلولي´ات جناةلولي´ات جناة37401242374012423740124237401242

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/09/1999ليفي معرليفي معرليفي معرليفي معر37401258374012583740125837401258

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/07/1998ماqد سعيدةماqد سعيدةماqد سعيدةماqد سعيدة37401166374011663740116637401166

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/04/1995مازيد فاطمة الزهراءمازيد فاطمة الزهراءمازيد فاطمة الزهراءمازيد فاطمة الزهراء37401030374010303740103037401030

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/01/1998ماهري �لميةماهري �لميةماهري �لميةماهري �لمية37401138374011383740113837401138

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/05/1996مVمVمVمVهتهتهتهتل فاطمة الزهراءل فاطمة الزهراءل فاطمة الزهراءل فاطمة الزهراء37401055374010553740105537401055

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/09/2000مربوك ع£نمربوك ع£نمربوك ع£نمربوك ع£ن37391421373914213739142137391421

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/10/1997م شور محزةم شور محزةم شور محزةم شور محزة37391149373911493739114937391149

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/04/1993م شور معرم شور معرم شور معرم شور معر37401006374010063740100637401006

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/12/1999م�حف_ظ عبدهللام�حف_ظ عبدهللام�حف_ظ عبدهللام�حف_ظ عبدهللا37401281374012813740128137401281

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/2001م�عبد حمسنم�عبد حمسنم�عبد حمسنم�عبد حمسن37401367374013673740136737401367

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/05/2001م�وtيل �مسنيم�وtيل �مسنيم�وtيل �مسنيم�وtيل �مسني37401392374013923740139237401392

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/11/1998جمجمجمجماهد �سنياهد �سنياهد �سنياهد �سني37391226373912263739122637391226

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/10/1997جمجمجمجماهيد ا�ساهيد ا�ساهيد ا�ساهيد ا�س37401123374011233740112337401123

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/12/1996جمجمجمجمود صالح ا�#نود صالح ا�#نود صالح ا�#نود صالح ا�#ن37391114373911143739111437391114

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/03/2000حماسن وqدانحماسن وqدانحماسن وqدانحماسن وqدان37391363373913633739136337391363

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/02/1996محمصاين فريدمحمصاين فريدمحمصاين فريدمحمصاين فريد37401051374010513740105137401051

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/01/2000حمي ا�#ن يو�سحمي ا�#ن يو�سحمي ا�#ن يو�سحمي ا�#ن يو�س37391347373913473739134737391347

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/07/2000خمخمخمخملوف عبد الرحامنلوف عبد الرحامنلوف عبد الرحامنلوف عبد الرحامن37391406373914063739140637391406

004موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/09/1996خمخمخمخمليص رضوانليص رضوانليص رضوانليص رضوان37401068374010683740106837401068

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/09/2001مدtور ٕاtراممدtور ٕاtراممدtور ٕاtراممدtور ٕاtرام37391486373914863739148637391486

011موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/02/1999مديع مرميمديع مرميمديع مرميمديع مرمي37401214374012143740121437401214

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/11/1996مديون هبةمديون هبةمديون هبةمديون هبة37391109373911093739110937391109

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/01/2000مراد اسامءمراد اسامءمراد اسامءمراد اسامء37401293374012933740129337401293

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/07/1999مرتق_ب حسنمرتق_ب حسنمرتق_ب حسنمرتق_ب حسن37391303373913033739130337391303

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/12/2001مر�ان Mٔسامءمر�ان Mٔسامءمر�ان Mٔسامءمر�ان Mٔسامء37391507373915073739150737391507

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/05/2000مرشد سهاممرشد سهاممرشد سهاممرشد سهام37401317374013173740131737401317

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/09/1996مريض جنم ا�#نمريض جنم ا�#نمريض جنم ا�#نمريض جنم ا�#ن37391100373911003739110037391100

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/02/2000مرغوب �دجيةمرغوب �دجيةمرغوب �دجيةمرغوب �دجية37401298374012983740129837401298

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/07/1998مرفوق Mٔم_نةمرفوق Mٔم_نةمرفوق Mٔم_نةمرفوق Mٔم_نة37401163374011633740116337401163

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/08/1996مريك حيمريك حيمريك حيمريك حيىيىيىيىي37391091373910913739109137391091

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/02/2001مروان مرميمروان مرميمروان مرميمروان مرمي37401376374013763740137637401376

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/05/2001مرواين سعيدةمرواين سعيدةمرواين سعيدةمرواين سعيدة37391476373914763739147637391476

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/12/2000مريد مرميمريد مرميمريد مرميمريد مرمي37401362374013623740136237401362

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/06/1999مزيك tوsرمزيك tوsرمزيك tوsرمزيك tوsر37391284373912843739128437391284

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء29/05/2000مزوز صالح ا�#نمزوز صالح ا�#نمزوز صالح ا�#نمزوز صالح ا�#ن37391388373913883739138837391388

024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/03/2001مسا*د �مسنيمسا*د �مسنيمسا*د �مسنيمسا*د �مسني37391467373914673739146737391467

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/10/1995مساوي محمدمساوي محمدمساوي محمدمساوي محمد37391057373910573739105737391057

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء14/02/2001مسعودي فاطمة الزهراءمسعودي فاطمة الزهراءمسعودي فاطمة الزهراءمسعودي فاطمة الزهراء37391458373914583739145837391458

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/02/2002مسيك زهريةمسيك زهريةمسيك زهريةمسيك زهرية37391516373915163739151637391516

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/06/1998مسï زهريمسï زهريمسï زهريمسï زهري37401159374011593740115937401159

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/02/1997مس�Zف tوsرمس�Zف tوsرمس�Zف tوsرمس�Zف tوsر37391117373911173739111737391117

007موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/12/1997مصار محزةمصار محزةمصار محزةمصار محزة37401131374011313740113137401131
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء23/03/1999مرصي صالح ا�#نمرصي صالح ا�#نمرصي صالح ا�#نمرصي صالح ا�#ن37391265373912653739126537391265

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/01/1997مصلمصلمصلمصلحححح املهدي املهدي املهدي املهدي37401082374010823740108237401082

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/08/1999معايف مصعبمعايف مصعبمعايف مصعبمعايف مصعب37401250374012503740125037401250

019موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/12/2000معا�كر ٕاميانمعا�كر ٕاميانمعا�كر ٕاميانمعا�كر ٕاميان37401364374013643740136437401364

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/08/1999معروف رمعروف رمعروف رمعروف رىضىضىضىض37391312373913123739131237391312

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/01/2000معروف فدوىمعروف فدوىمعروف فدوىمعروف فدوى37401288374012883740128837401288

022ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/11/2000معزوز Mٔسامةمعزوز Mٔسامةمعزوز Mٔسامةمعزوز Mٔسامة37391438373914383739143837391438

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/03/2000معطويف حفصةمعطويف حفصةمعطويف حفصةمعطويف حفصة37401309374013093740130937401309

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/05/2000معطويف عبد العظميمعطويف عبد العظميمعطويف عبد العظميمعطويف عبد العظمي37391386373913863739138637391386

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/01/2002معقول مرميمعقول مرميمعقول مرميمعقول مرمي37401416374014163740141637401416

018موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/10/2000معكول زي�بمعكول زي�بمعكول زي�بمعكول زي�ب37401342374013423740134237401342

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/05/1998معيد مسريةمعيد مسريةمعيد مسريةمعيد مسرية37391183373911833739118337391183

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/08/1995مغفور MٔسCيةمغفور MٔسCيةمغفور MٔسCيةمغفور MٔسCية37391051373910513739105137391051

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء20/01/1999مغنان رشCيدمغنان رشCيدمغنان رشCيدمغنان رشCيد37391242373912423739124237391242

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء08/02/2001مقVول �دجيةمقVول �دجيةمقVول �دجيةمقVول �دجية37391456373914563739145637391456

013موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/08/1999مكرم �زهةمكرم �زهةمكرم �زهةمكرم �زهة37401252374012523740125237401252

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/08/1997ململململزتزتزتزتم ع£نم ع£نم ع£نم ع£ن37391145373911453739114537391145

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/10/1993مSا° بدرمSا° بدرمSا° بدرمSا° بدر37391015373910153739101537391015

023ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/12/2000مSاين عبدالرحميمSاين عبدالرحميمSاين عبدالرحميمSاين عبدالرحمي37391442373914423739144237391442

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء09/08/2000مSصور جوادمSصور جوادمSصور جوادمSصور جواد37391413373914133739141337391413

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/03/2001مSصيف ٕاسامعيلمSصيف ٕاسامعيلمSصيف ٕاسامعيلمSصيف ٕاسامعيل37401381374013813740138137401381

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/07/1999مSضور عبدالغفورمSضور عبدالغفورمSضور عبدالغفورمSضور عبدالغفور37391293373912933739129337391293

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء06/01/2002مSقوش ندىمSقوش ندىمSقوش ندىمSقوش ندى37401415374014153740141537401415

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء15/10/2001مSياين اسامعيلمSياين اسامعيلمSياين اسامعيلمSياين اسامعيل37401401374014013740140137401401

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/09/1998مSياين حفصةمSياين حفصةمSياين حفصةمSياين حفصة37391199373911993739119937391199

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء05/03/1993مSري صارةمSري صارةمSري صارةمSري صارة37391005373910053739100537391005

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءµ02/10/1998داوي �دجيةµداوي �دجيةµداوي �دجيةµداوي �دجية37391209373912093739120937391209

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءµ17/09/2001داوي خوµداوي خوµداوي خوµداوي خو����37401400374014003740140037401400

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءµ26/09/1998داوي معرµداوي معرµداوي معرµداوي معر37391206373912063739120637391206

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء03/02/1998موحسي سلمىموحسي سلمىموحسي سلمىموحسي سلمى37401142374011423740114237401142

022موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/03/2002موق_د Mٔسامةموق_د Mٔسامةموق_د Mٔسامةموق_د Mٔسامة37401421374014213740142137401421

003موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء31/10/1995موهالن ابÅسامموهالن ابÅسامموهالن ابÅسامموهالن ابÅسام37401041374010413740104137401041

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/04/1994م_عاد مصطفىم_عاد مصطفىم_عاد مصطفىم_عاد مصطفى37401018374010183740101837401018

026ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/01/2002م_اكوي مرميم_اكوي مرميم_اكوي مرميم_اكوي مرمي37391511373915113739151137391511

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI04/11/1993° سف_انI° سف_انI° سف_انI° سف_ان37391016373910163739101637391016

015موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI20/12/1999دي شC·ءIدي شC·ءIدي شC·ءIدي شC·ء37401282374012823740128237401282

021موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI04/02/2002سو زtر�ءIسو زtر�ءIسو زtر�ءIسو زtر�ء37401418374014183740141837401418

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI23/06/1996شط محمدIشط محمدIشط محمدIشط محمد37391081373910813739108137391081

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI01/06/1999شط مرميIشط مرميIشط مرميIشط مرمي37391282373912823739128237391282

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI14/05/1998رص موىسIرص موىسIرص موىسIرص موىس37391182373911823739118237391182

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI25/11/1998رض *يلIرض *يلIرض *يلIرض *يل37391230373912303739123037391230

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI16/01/1999طقي محمدIطقي محمدIطقي محمدIطقي محمد37391239373912393739123937391239

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI20/04/1998فع جنيةIفع جنيةIفع جنيةIفع جنية37391177373911773739117737391177

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI23/11/1993قل سCناءIقل سCناءIقل سCناءIقل سCناء37391018373910183739101837391018

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI10/11/1998هض حكميةIهض حكميةIهض حكميةIهض حكمية37391223373912233739122337391223

025ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءI14/09/2001يت خو� موح محمدIيت خو� موح محمدIيت خو� موح محمدIيت خو� موح محمد37391489373914893739148937391489

001موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/07/1993جنيد tوsرجنيد tوsرجنيد tوsرجنيد tوsر37401008374010083740100837401008

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/06/1999حنحنحنحنيل محزةيل محزةيل محزةيل محزة37391283373912833739128337391283

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�18/08/1997شاد سهام�شاد سهام�شاد سهام�شاد سهام37391146373911463739114637391146
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�09/09/1998شCيد ماqدة�شCيد ماqدة�شCيد ماqدة�شCيد ماqدة37391200373912003739120037391200

007ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/05/1997نظيفي رضواننظيفي رضواننظيفي رضواننظيفي رضوان37391137373911373739113737391137

012موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/04/1999نعمي املصدقنعمي املصدقنعمي املصدقنعمي املصدق37401226374012263740122637401226

009ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/04/1998نعمي الهامنعمي الهامنعمي الهامنعمي الهام37391178373911783739117837391178

009موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/08/1998نعمي باللنعمي باللنعمي باللنعمي بالل37401173374011733740117337401173

37401145374011453740114537401145àنعمي مجيàنعمي مجيàنعمي مجيà008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/02/1998نعمي مجي

002موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/05/1995نف�ا� �دجيةنف�ا� �دجيةنف�ا� �دجيةنف�ا� �دجية37401032374010323740103237401032

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�23/12/1998كور يو�س�كور يو�س�كور يو�س�كور يو�س37391233373912333739123337391233

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/05/2000هنار فاطمةهنار فاطمةهنار فاطمةهنار فاطمة37401318374013183740131837401318

012ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1999نواري �زهةنواري �زهةنواري �زهةنواري �زهة37391236373912363739123637391236

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء13/02/1998نو� *اÒشةنو� *اÒشةنو� *اÒشةنو� *اÒشة37401144374011443740114437401144

008ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/01/1998نور محزةنور محزةنور محزةنور محزة37391158373911583739115837391158

014موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/11/1999نور يو�سنور يو�سنور يو�سنور يو�س37401278374012783740127837401278

013ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/02/1999نوري امياننوري امياننوري امياننوري اميان37391251373912513739125137391251

001ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/05/1993نوري ليىلنوري ليىلنوري ليىلنوري ليىل37391010373910103739101037391010

017موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/08/2000نيايب ح_اةنيايب ح_اةنيايب ح_اةنيايب ح_اة37401334374013343740133437401334

020ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/06/2000هرادي اtرامهرادي اtرامهرادي اtرامهرادي اtرام37391396373913963739139637391396

014ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/03/1999هرزايم ارق_ةهرزايم ارق_ةهرزايم ارق_ةهرزايم ارق_ة37391268373912683739126837391268

020موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/05/2001هرمي وفاءهرمي وفاءهرمي وفاءهرمي وفاء37401388374013883740138837401388

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء04/10/1998هضيل �ا�هضيل �ا�هضيل �ا�هضيل �ا�37391210373912103739121037391210

015ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء26/06/1999هليل حيهليل حيهليل حيهليل حيىيىيىيىي37391290373912903739129037391290

011ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/10/1998هوان صاهوان صاهوان صاهوان صاحلحلحلحل ا�#ن ا�#ن ا�#ن ا�#ن37391216373912163739121637391216

008موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء07/04/1998وا�د زي�بوا�د زي�بوا�د زي�بوا�د زي�ب37401152374011523740115237401152

005ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/09/1996واري حSانواري حSانواري حSانواري حSان37391097373910973739109737391097

003ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء27/08/1995واعي مرادواعي مرادواعي مرادواعي مراد37391052373910523739105237391052

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء12/09/1999وردي اسامءوردي اسامءوردي اسامءوردي اسامء37391315373913153739131537391315

005موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء17/03/1997وردي فاطمةوردي فاطمةوردي فاطمةوردي فاطمة37401089374010893740108937401089

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء21/09/1997وسعيد جهروسعيد جهروسعيد جهروسعيد جهر37401115374011153740111537401115

006ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء11/12/1996وسفرار �زهةوسفرار �زهةوسفرار �زهةوسفرار �زهة37391112373911123739111237391112

يييي37391466373914663739146637391466 024ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء16/03/2001وفاء الفقهيوفاء الفقهيوفاء الفقهيوفاء الفقهي����

016ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء30/08/1999واكد �دجيةواكد �دجيةواكد �دجيةواكد �دجية37391314373913143739131437391314

019ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء02/04/2000واكك حSانواكك حSانواكك حSانواكك حSان37391372373913723739137237391372

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء25/02/1995ولعيد محمدولعيد محمدولعيد محمدولعيد محمد37391035373910353739103537391035

021ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�08/08/2000سني شC·ء�سني شC·ء�سني شC·ء�سني شC·ء37391412373914123739141237391412

018ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء�23/12/1999يف qالل�يف qالل�يف qالل�يف qالل37391343373913433739134337391343

006موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء24/09/1997يوسفي فاطمة الزهراءيوسفي فاطمة الزهراءيوسفي فاطمة الزهراءيوسفي فاطمة الزهراء37401116374011163740111637401116

002ٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلٕا*دادية تيط مليلمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء19/08/1994يوم الهنا Mٔسامةيوم الهنا Mٔسامةيوم الهنا Mٔسامةيوم الهنا Mٔسامة37391031373910313739103137391031

010موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء01/11/1998يو�س عبد الهادييو�س عبد الهادييو�س عبد الهادييو�س عبد الهادي37401186374011863740118637401186

016موالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفموالي يوسفمديونةمديونةمديونةمديونةالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياءالفزي�ء والكميياء10/03/2000يونويس فيونويس فيونويس فيونويس فؤؤؤؤاداداداد37401303374013033740130337401303

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/11/2000ا^�اج زهريةا^�اج زهريةا^�اج زهريةا^�اج زهرية32211490322114903221149032211490

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ05/12/2001^عوMٔ^عوMٔ^عوMٔ^عوصصصص دنيا دنيا دنيا دنيا32211592322115923221159232211592

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/08/1997اUراحن سعيدةاUراحن سعيدةاUراحن سعيدةاUراحن سعيدة32211177322111773221117732211177

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/10/2000ابضان نعميةابضان نعميةابضان نعميةابضان نعمية32211483322114833221148332211483

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/03/1993اUن الطالب عبد اجلليلاUن الطالب عبد اجلليلاUن الطالب عبد اجلليلاUن الطالب عبد اجلليل32211003322110033221100332211003

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/01/2000اUن محمد حفصةاUن محمد حفصةاUن محمد حفصةاUن محمد حفصة32211393322113933221139332211393

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ01/09/1999بو الفضل معادMٔبو الفضل معادMٔبو الفضل معادMٔبو الفضل معاد32211351322113513221135132211351

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/01/2001ابواحلنون صفاءابواحلنون صفاءابواحلنون صفاءابواحلنون صفاء32211513322115133221151332211513

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/07/1999ابوالربيع اسCيةابوالربيع اسCيةابوالربيع اسCيةابوالربيع اسCية32211328322113283221132832211328

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/11/1999ابوالفوز tوsرابوالفوز tوsرابوالفوز tوsرابوالفوز tوsر32211376322113763221137632211376
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ16/08/1999بو*يل �دجيةMٔبو*يل �دجيةMٔبو*يل �دجيةMٔبو*يل �دجية32211341322113413221134132211341

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/02/2000ابوهري اسامءابوهري اسامءابوهري اسامءابوهري اسامء32211402322114023221140232211402

متمتمتمتنوكيت عبرينوكيت عبرينوكيت عبرينوكيت عبري32211414322114143221141432211414 023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/03/2000اااا

متمتمتمتريي ا�سريي ا�سريي ا�سريي ا�س32211102322111023221110232211102 008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/08/1996اااا

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/08/1997اqدي الهاماqدي الهاماqدي الهاماqدي الهام32211179322111793221117932211179

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/05/1996اqديع مونصفاqديع مونصفاqديع مونصفاqديع مونصف32211084322110843221108432211084

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/09/2000اجرم_ة يوسفاجرم_ة يوسفاجرم_ة يوسفاجرم_ة يوسف32211468322114683221146832211468

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/11/1999اجكSيو اtراماجكSيو اtراماجكSيو اtراماجكSيو اtرام32211367322113673221136732211367

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/1996اجوالل خواجوالل خواجوالل خواجوالل خو����32211073322110733221107332211073

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/03/1999احسان اسامءاحسان اسامءاحسان اسامءاحسان اسامء32211309322113093221130932211309

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/02/1993احاممدة فاطمةاحاممدة فاطمةاحاممدة فاطمةاحاممدة فاطمة32211001322110013221100132211001

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/1999امحني ٕاصالحامحني ٕاصالحامحني ٕاصالحامحني ٕاصالح32211297322112973221129732211297

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�Mٔ24/02/1993ليل شC·ء�Mٔليل شC·ء�Mٔليل شC·ء�Mٔليل شC·ء32211002322110023221100232211002

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/10/2000اد �دو ندىاد �دو ندىاد �دو ندىاد �دو ندى32211480322114803221148032211480

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/05/2000اد عبدالرحامن سك_نةاد عبدالرحامن سك_نةاد عبدالرحامن سك_نةاد عبدالرحامن سك_نة32211435322114353221143532211435

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/08/1998اداUراهمي مصطفىاداUراهمي مصطفىاداUراهمي مصطفىاداUراهمي مصطفى32211246322112463221124632211246

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/12/1998اد^ب اميناد^ب اميناد^ب اميناد^ب امين32211280322112803221128032211280

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/05/1997ادبوفكر محمدادبوفكر محمدادبوفكر محمدادبوفكر محمد32211158322111583221115832211158

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/04/2000ادqاري *ادلادqاري *ادلادqاري *ادلادqاري *ادل32211420322114203221142032211420

32211353322113533221135332211353àٕادمران هنيàٕادمران هنيàٕادمران هنيàيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية13/09/1999ٕادمران هنيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU020الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/02/2002ارح_وي مرميارح_وي مرميارح_وي مرميارح_وي مرمي32211600322116003221160032211600

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/01/1997ارضوين حيارضوين حيارضوين حيارضوين حيىيىيىيىي32211131322111313221113132211131

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ26/01/2000روهال يو�سMٔروهال يو�سMٔروهال يو�سMٔروهال يو�س32211398322113983221139832211398

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/07/1998ازبد عبد العايلازبد عبد العايلازبد عبد العايلازبد عبد العايل32211234322112343221123432211234

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/09/2001ازريدة امالازريدة امالازريدة امالازريدة امال32211570322115703221157032211570

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/08/1999ازهار سهامازهار سهامازهار سهامازهار سهام32211338322113383221133832211338

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/03/2000ازو#يك حمسنازو#يك حمسنازو#يك حمسنازو#يك حمسن32211410322114103221141032211410

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/04/2001احسايب ٕاسالماحسايب ٕاسالماحسايب ٕاسالماحسايب ٕاسالم32211537322115373221153732211537

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/08/2000امسوين Mٔمميةامسوين Mٔمميةامسوين Mٔمميةامسوين Mٔممية32211454322114543221145432211454

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/09/1998امشوري �زهةامشوري �زهةامشوري �زهةامشوري �زهة32211256322112563221125632211256

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/1998اشو#كة مرمياشو#كة مرمياشو#كة مرمياشو#كة مرمي32211200322112003221120032211200

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/04/2001اعتايب فاطمةاعتايب فاطمةاعتايب فاطمةاعتايب فاطمة32211527322115273221152732211527

32211518322115183221151832211518àاعر�يش هنيàاعر�يش هنيàاعر�يش هنيàيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/02/2001اعر�يش هنيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU028الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/1998اعز#زة �دجيةاعز#زة �دجيةاعز#زة �دجيةاعز#زة �دجية32211199322111993221119932211199

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ06/05/2000غوي مصطفىMٔغوي مصطفىMٔغوي مصطفىMٔغوي مصطفى32211434322114343221143432211434

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/2001اف�يÅش tوsراف�يÅش tوsراف�يÅش tوsراف�يÅش tوsر32211503322115033221150332211503

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/01/1999افسا� فاطنةافسا� فاطنةافسا� فاطنةافسا� فاطنة32211298322112983221129832211298

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/01/2002افعداس حفصةافعداس حفصةافعداس حفصةافعداس حفصة32211597322115973221159732211597

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/02/1998اقVييب ٕاtراماقVييب ٕاtراماقVييب ٕاtراماقVييب ٕاtرام32211209322112093221120932211209

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�Mٔ10/03/1993جوف سام_ة�Mٔجوف سام_ة�Mٔجوف سام_ة�Mٔجوف سام_ة32211005322110053221100532211005

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/07/1997ا�جمي wرشىا�جمي wرشىا�جمي wرشىا�جمي wرشى32211168322111683221116832211168

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/02/1994اtرار مرمياtرار مرمياtرار مرمياtرار مرمي32211024322110243221102432211024

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/05/2001اtرام نعميةاtرام نعميةاtرام نعميةاtرام نعمية32211540322115403221154032211540

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/09/2000اtري مSالاtري مSالاtري مSالاtري مSال32211463322114633221146332211463

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�22/02/2000در�يس دنيا�در�يس دنيا�در�يس دنيا�در�يس دنيا32211401322114013221140132211401

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�01/10/1999شهب سعيدة�شهب سعيدة�شهب سعيدة�شهب سعيدة32211356322113563221135632211356

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�25/07/2001شهب لطيفة�شهب لطيفة�شهب لطيفة�شهب لطيفة32211557322115573221155732211557

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/05/2001الباز Mٔمنيالباز Mٔمنيالباز Mٔمنيالباز Mٔمني32211545322115453221154532211545

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية13/11/2000الباز زي�بالباز زي�بالباز زي�بالباز زي�ب32211486322114863221148632211486
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/08/2000الباهيل امحمدالباهيل امحمدالباهيل امحمدالباهيل امحمد32211457322114573221145732211457

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/10/1999الربقاوي �سنيالربقاوي �سنيالربقاوي �سنيالربقاوي �سني32211365322113653221136532211365

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/03/1997ال سطا� معادال سطا� معادال سطا� معادال سطا� معاد32211148322111483221114832211148

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/06/1996البعمراين سارةالبعمراين سارةالبعمراين سارةالبعمراين سارة32211087322110873221108732211087

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/10/2000البالوي محمدالبالوي محمدالبالوي محمدالبالوي محمد32211472322114723221147232211472

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/09/1994البوزيدي سلميةالبوزيدي سلميةالبوزيدي سلميةالبوزيدي سلمية32211033322110333221103332211033

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/03/2000البوعناين �در�يس محمدالبوعناين �در�يس محمدالبوعناين �در�يس محمدالبوعناين �در�يس محمد32211416322114163221141632211416

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/12/1995البوعناين مرميالبوعناين مرميالبوعناين مرميالبوعناين مرمي32211072322110723221107232211072

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/11/1997البوين فاطمة الزهراءالبوين فاطمة الزهراءالبوين فاطمة الزهراءالبوين فاطمة الزهراء32211189322111893221118932211189

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/07/1997البوهايل فاطمة الزهراءالبوهايل فاطمة الزهراءالبوهايل فاطمة الزهراءالبوهايل فاطمة الزهراء32211163322111633221116332211163

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/12/1994التاديل الياسالتاديل الياسالتاديل الياسالتاديل الياس32211040322110403221104032211040

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/05/1997التاغي امنيالتاغي امنيالتاغي امنيالتاغي امني32211154322111543221115432211154

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/09/1996الÅسلمي عبدالهاديالÅسلمي عبدالهاديالÅسلمي عبدالهاديالÅسلمي عبدالهادي32211110322111103221111032211110

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/11/1999التوري Mٔسامءالتوري Mٔسامءالتوري Mٔسامءالتوري Mٔسامء32211370322113703221137032211370

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/11/2001اجلر#ري وليداجلر#ري وليداجلر#ري وليداجلر#ري وليد32211588322115883221158832211588

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/08/1999اجلعداين هاجراجلعداين هاجراجلعداين هاجراجلعداين هاجر32211340322113403221134032211340

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/01/2002اجلفال سعاداجلفال سعاداجلفال سعاداجلفال سعاد32211598322115983221159832211598

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/12/2001امجلزاوي MٔسCيةامجلزاوي MٔسCيةامجلزاوي MٔسCيةامجلزاوي MٔسCية32211593322115933221159332211593

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/10/1999احلايض هاجراحلايض هاجراحلايض هاجراحلايض هاجر32211359322113593221135932211359

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/04/2001احل´اوزي احل´اوزي احل´اوزي احل´اوزي حضحضحضحضىىىى32211535322115353221153532211535

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/07/1995احلر سك_نةاحلر سك_نةاحلر سك_نةاحلر سك_نة32211062322110623221106232211062

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/08/1998احلسCناوي محمداحلسCناوي محمداحلسCناوي محمداحلسCناوي محمد32211248322112483221124832211248

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/05/1996احلسCين هاجراحلسCين هاجراحلسCين هاجراحلسCين هاجر32211085322110853221108532211085

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/03/1996احلطاب مرمياحلطاب مرمياحلطاب مرمياحلطاب مرمي32211081322110813221108132211081

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/07/1998احلفSاوي ع£ناحلفSاوي ع£ناحلفSاوي ع£ناحلفSاوي ع£ن32211237322112373221123732211237

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/04/1994امحلاين �دجيةامحلاين �دجيةامحلاين �دجيةامحلاين �دجية32211028322110283221102832211028

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/08/2001امحليد امميةامحليد امميةامحليد امميةامحليد اممية32211559322115593221155932211559

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/09/1997احلناوي محمداحلناوي محمداحلناوي محمداحلناوي محمد32211181322111813221118132211181

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/02/1998احلور �دجيةاحلور �دجيةاحلور �دجيةاحلور �دجية32211210322112103221121032211210

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/07/1996احلمير زي�باحلمير زي�باحلمير زي�باحلمير زي�ب32211092322110923221109232211092

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/09/1996اخللطي �مسنياخللطي �مسنياخللطي �مسنياخللطي �مسني32211108322111083221110832211108

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/10/2001اخلوري مغراوي ايةاخلوري مغراوي ايةاخلوري مغراوي ايةاخلوري مغراوي اية32211580322115803221158032211580

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/02/1999اخلياط فاطمة الزهراءاخلياط فاطمة الزهراءاخلياط فاطمة الزهراءاخلياط فاطمة الزهراء32211305322113053221130532211305

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/05/2001اخليدش محزةاخليدش محزةاخليدش محزةاخليدش محزة32211547322115473221154732211547

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/03/2000ا�بريي اسامءا�بريي اسامءا�بريي اسامءا�بريي اسامء32211409322114093221140932211409

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/10/1995ا��ا�يس عبدالرزاقا��ا�يس عبدالرزاقا��ا�يس عبدالرزاقا��ا�يس عبدالرزاق32211066322110663221106632211066

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/04/2001ا�رقاوي *لوي شC·ءا�رقاوي *لوي شC·ءا�رقاوي *لوي شC·ءا�رقاوي *لوي شC·ء32211532322115323221153232211532

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/07/1994ا�رقاوي �زهةا�رقاوي �زهةا�رقاوي �زهةا�رقاوي �زهة32211030322110303221103032211030

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/07/1999ا�ا�ا�ا�مغمغمغمغي ابÅسامي ابÅسامي ابÅسامي ابÅسام32211333322113333221133332211333

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية13/01/2000ا�يه صفاءا�يه صفاءا�يه صفاءا�يه صفاء32211395322113953221139532211395

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/10/2001ا�و�يس عفافا�و�يس عفافا�و�يس عفافا�و�يس عفاف32211575322115753221157532211575

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/09/2000ا��° اسامعيلا��° اسامعيلا��° اسامعيلا��° اسامعيل32211466322114663221146632211466

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/01/1997ا�يب مسيةا�يب مسيةا�يب مسيةا�يب مسية32211126322111263221112632211126

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/02/1998ااااGGGGهيب وصالهيب وصالهيب وصالهيب وصال32211208322112083221120832211208

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/11/2001ااااGGGGهيب �رسىهيب �رسىهيب �رسىهيب �رسى32211586322115863221158632211586

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/01/1999الرافعي توف_قالرافعي توف_قالرافعي توف_قالرافعي توف_ق32211301322113013221130132211301

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/12/1997الرايم سCناءالرايم سCناءالرايم سCناءالرايم سCناء32211197322111973221119732211197

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/09/2000الراوي ويدادالراوي ويدادالراوي ويدادالراوي ويداد32211467322114673221146732211467

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/08/1998الربZب عبدهللالربZب عبدهللالربZب عبدهللالربZب عبدهللا32211242322112423221124232211242
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/06/1995الرف_ق سك_نةالرف_ق سك_نةالرف_ق سك_نةالرف_ق سك_نة32211058322110583221105832211058

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/03/2000الر�ين توف_قالر�ين توف_قالر�ين توف_قالر�ين توف_ق32211413322114133221141332211413

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/10/1998الزاهد معرالزاهد معرالزاهد معرالزاهد معر32211266322112663221126632211266

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/05/1997الزاهر زtر�ءالزاهر زtر�ءالزاهر زtر�ءالزاهر زtر�ء32211156322111563221115632211156

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/09/2001الزاهري �دجيةالزاهري �دجيةالزاهري �دجيةالزاهري �دجية32211573322115733221157332211573

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/01/2001الزروايل مرميالزروايل مرميالزروايل مرميالزروايل مرمي32211516322115163221151632211516

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/03/1997الزÁديدي شC·ءالزÁديدي شC·ءالزÁديدي شC·ءالزÁديدي شC·ء32211146322111463221114632211146

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/10/1996الزنيدي هاجرالزنيدي هاجرالزنيدي هاجرالزنيدي هاجر32211112322111123221111232211112

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/02/1999الزهراين �لميةالزهراين �لميةالزهراين �لميةالزهراين �لمية32211303322113033221130332211303

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/09/1998الزواين �دجيةالزواين �دجيةالزواين �دجيةالزواين �دجية32211250322112503221125032211250

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/05/1993الزيتوين ايوبالزيتوين ايوبالزيتوين ايوبالزيتوين ايوب32211008322110083221100832211008

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/09/1996السايم غيتةالسايم غيتةالسايم غيتةالسايم غيتة32211109322111093221110932211109

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/12/1999السCبوعي *يلالسCبوعي *يلالسCبوعي *يلالسCبوعي *يل32211382322113823221138232211382

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/10/1999السعودي فاطمة الزهراءالسعودي فاطمة الزهراءالسعودي فاطمة الزهراءالسعودي فاطمة الزهراء32211361322113613221136132211361

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/11/1998السالسالسالسمكمكمكمكي �دجيةي �دجيةي �دجيةي �دجية32211276322112763221127632211276

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/10/2001السويف محمدالسويف محمدالسويف محمدالسويف محمد32211576322115763221157632211576

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/11/2001السCياري Mٔم_نةالسCياري Mٔم_نةالسCياري Mٔم_نةالسCياري Mٔم_نة32211584322115843221158432211584

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية13/08/1996السCيالسCيالسCيالسCيحححح الهام الهام الهام الهام32211097322110973221109732211097

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/03/1998الشاtر Iديةالشاtر Iديةالشاtر Iديةالشاtر Iدية32211217322112173221121732211217

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/09/1994الشاtري حسCناءالشاtري حسCناءالشاtري حسCناءالشاtري حسCناء32211035322110353221103532211035

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/1999الشاوي فاطمة الزهراءالشاوي فاطمة الزهراءالشاوي فاطمة الزهراءالشاوي فاطمة الزهراء32211294322112943221129432211294

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/11/1999الرشادي سهامالرشادي سهامالرشادي سهامالرشادي سهام32211368322113683221136832211368

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/11/2000الرشعي جهرالرشعي جهرالرشعي جهرالرشعي جهر32211488322114883221148832211488

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/02/1997الشلالشلالشلالشلحححح عبد الكرمي عبد الكرمي عبد الكرمي عبد الكرمي32211135322111353221113532211135

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/05/1993الشهيدي هاجرالشهيدي هاجرالشهيدي هاجرالشهيدي هاجر32211009322110093221100932211009

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/06/2000الشويب حسCناءالشويب حسCناءالشويب حسCناءالشويب حسCناء32211439322114393221143932211439

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/10/2000الشVZة رشف ا�#نالشVZة رشف ا�#نالشVZة رشف ا�#نالشVZة رشف ا�#ن32211479322114793221147932211479

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/09/2000الشCهيب سلمىالشCهيب سلمىالشCهيب سلمىالشCهيب سلمى32211462322114623221146232211462

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/03/2000الشCهيب مرميالشCهيب مرميالشCهيب مرميالشCهيب مرمي32211418322114183221141832211418

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/05/1998الصاUر زهريالصاUر زهريالصاUر زهريالصاUر زهري32211227322112273221122732211227

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/12/1996الصايف حفصةالصايف حفصةالصايف حفصةالصايف حفصة32211122322111223221112232211122

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/10/2000الصايف نورةالصايف نورةالصايف نورةالصايف نورة32211477322114773221147732211477

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/09/2001الصباب tوsرالصباب tوsرالصباب tوsرالصباب tوsر32211569322115693221156932211569

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/11/1995الصباين Mٔمحدالصباين Mٔمحدالصباين Mٔمحدالصباين Mٔمحد32211068322110683221106832211068

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/07/2000الصباين ن _لالصباين ن _لالصباين ن _لالصباين ن _ل32211447322114473221144732211447

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/06/1998الصحراوي زهريةالصحراوي زهريةالصحراوي زهريةالصحراوي زهرية32211231322112313221123132211231

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/11/1996الصغري Mٔمميةالصغري Mٔمميةالصغري Mٔمميةالصغري Mٔممية32211116322111163221111632211116

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/03/1998الصغيوار Mٔملالصغيوار Mٔملالصغيوار Mٔملالصغيوار Mٔمل32211215322112153221121532211215

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/05/2001الصليب Mٔمميةالصليب Mٔمميةالصليب Mٔمميةالصليب Mٔممية32211546322115463221154632211546

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/01/1997الضاوي زي�بالضاوي زي�بالضاوي زي�بالضاوي زي�ب32211129322111293221112932211129

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/02/1995الطاغريطي سعادالطاغريطي سعادالطاغريطي سعادالطاغريطي سعاد32211048322110483221104832211048

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/10/1994الطاهرة محمدالطاهرة محمدالطاهرة محمدالطاهرة محمد32211039322110393221103932211039

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/08/1997الطليس وفاءالطليس وفاءالطليس وفاءالطليس وفاء32211175322111753221117532211175

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/07/1999الطويس Mٔمميةالطويس Mٔمميةالطويس Mٔمميةالطويس Mٔممية32211329322113293221132932211329

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/02/1996الطويل وسCميالطويل وسCميالطويل وسCميالطويل وسCمي32211078322110783221107832211078

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/12/1996الطييب معرالطييب معرالطييب معرالطييب معر32211123322111233221112332211123

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/10/2000الطييب �سنيالطييب �سنيالطييب �سنيالطييب �سني32211482322114823221148232211482

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/07/1999العاصري مرميالعاصري مرميالعاصري مرميالعاصري مرمي32211331322113313221133132211331

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/12/1998العبادي ابÅسامالعبادي ابÅسامالعبادي ابÅسامالعبادي ابÅسام32211289322112893221128932211289
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/07/1999العبدالوي فا#زةالعبدالوي فا#زةالعبدالوي فا#زةالعبدالوي فا#زة32211335322113353221133532211335

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/09/1997العتقي حيالعتقي حيالعتقي حيالعتقي حيىيىيىيىي32211183322111833221118332211183

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/03/1997العرسي نورةالعرسي نورةالعرسي نورةالعرسي نورة32211143322111433221114332211143

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/07/1996العفاس فاطمةالعفاس فاطمةالعفاس فاطمةالعفاس فاطمة32211093322110933221109332211093

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/03/1995العفوري اسامءالعفوري اسامءالعفوري اسامءالعفوري اسامء32211052322110523221105232211052

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/01/1997العالم عبد الكرميالعالم عبد الكرميالعالم عبد الكرميالعالم عبد الكرمي32211128322111283221112832211128

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/09/1996العلمي العلمي العلمي العلمي لكثلكثلكثلكثوموموموم32211105322111053221110532211105

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/08/2001العلوي شC·ءالعلوي شC·ءالعلوي شC·ءالعلوي شC·ء32211566322115663221156632211566

32211101322111013221110132211101àالعلوي هنيàالعلوي هنيàالعلوي هنيàيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/08/1996العلوي هنيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU008الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/09/2000العمري سعدالعمري سعدالعمري سعدالعمري سعد32211469322114693221146932211469

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/07/1998العواد عبد هللالعواد عبد هللالعواد عبد هللالعواد عبد هللا32211233322112333221123332211233

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/02/1998العوادي �دجيةالعوادي �دجيةالعوادي �دجيةالعوادي �دجية32211211322112113221121132211211

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/05/1997العوازي مرميالعوازي مرميالعوازي مرميالعوازي مرمي32211159322111593221115932211159

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/01/1997العوينة مروانالعوينة مروانالعوينة مروانالعوينة مروان32211130322111303221113032211130

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/11/1997الغازي *ادلالغازي *ادلالغازي *ادلالغازي *ادل32211187322111873221118732211187

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/12/1998الغر^وي شC·ءالغر^وي شC·ءالغر^وي شC·ءالغر^وي شC·ء32211282322112823221128232211282

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/07/1995الغريب عامدالغريب عامدالغريب عامدالغريب عامد32211060322110603221106032211060

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/04/2000الغوزي شC·ءالغوزي شC·ءالغوزي شC·ءالغوزي شC·ء32211432322114323221143232211432

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/10/2001الغيرب ٕابÅسامالغيرب ٕابÅسامالغيرب ٕابÅسامالغيرب ٕابÅسام32211578322115783221157832211578

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/02/1999الفطناوي معادالفطناوي معادالفطناوي معادالفطناوي معاد32211307322113073221130732211307

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/11/1998الفقري بوUكرالفقري بوUكرالفقري بوUكرالفقري بوUكر32211272322112723221127232211272

ي �دجيةي �دجيةي �دجيةي �دجية32211070322110703221107032211070 006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/12/1995الفقهيالفقهيالفقهيالفقهي����

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/12/1999الفاليل شC·ءالفاليل شC·ءالفاليل شC·ءالفاليل شC·ء32211386322113863221138632211386

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/2001القامسي �دجيةالقامسي �دجيةالقامسي �دجيةالقامسي �دجية32211504322115043221150432211504

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية13/12/1998القامسي رqاءالقامسي رqاءالقامسي رqاءالقامسي رqاء32211286322112863221128632211286

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/04/2001القايض ليىلالقايض ليىلالقايض ليىلالقايض ليىل32211530322115303221153032211530

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/02/1999القرقوري زtر�ءالقرقوري زtر�ءالقرقوري زtر�ءالقرقوري زtر�ء32211306322113063221130632211306

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/03/2002القزيع مرميالقزيع مرميالقزيع مرميالقزيع مرمي32211604322116043221160432211604

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/12/2000القضيوي �در�يس لينةالقضيوي �در�يس لينةالقضيوي �در�يس لينةالقضيوي �در�يس لينة32211497322114973221149732211497

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/09/1993الكصريي وهيبةالكصريي وهيبةالكصريي وهيبةالكصريي وهيبة32211015322110153221101532211015

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/07/1996الكامري ح_اةالكامري ح_اةالكامري ح_اةالكامري ح_اة32211091322110913221109132211091

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/07/2001الكSيت �دجيةالكSيت �دجيةالكSيت �دجيةالكSيت �دجية32211555322115553221155532211555

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/01/1997الكويم وئامالكويم وئامالكويم وئامالكويم وئام32211127322111273221112732211127

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/04/2000املاملاملامل????#ز الهام#ز الهام#ز الهام#ز الهام32211430322114303221143032211430

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/08/1999املا� ٕارشاقاملا� ٕارشاقاملا� ٕارشاقاملا� ٕارشاق32211342322113423221134232211342

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/06/1995املاليك مSرياملاليك مSرياملاليك مSرياملاليك مSري32211057322110573221105732211057

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/01/1995املتقي مSرياملتقي مSرياملتقي مSرياملتقي مSري32211043322110433221104332211043

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/07/1997املتواملتواملتواملتولكلكلكلك هدى هدى هدى هدى32211165322111653221116532211165

32211470322114703221147032211470àاحملب هنيàاحملب هنيàاحملب هنيàيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/09/2000احملب هنيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU026الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/12/2000احملض املهدياحملض املهدياحملض املهدياحملض املهدي32211498322114983221149832211498

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/06/2000احملمدي سك_نةاحملمدي سك_نةاحملمدي سك_نةاحملمدي سك_نة32211443322114433221144332211443

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/05/1999املرابطي *ادلاملرابطي *ادلاملرابطي *ادلاملرابطي *ادل32211322322113223221132232211322

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/03/1999املريض زي�باملريض زي�باملريض زي�باملريض زي�ب32211311322113113221131132211311

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/04/1996املسعودي محزةاملسعودي محزةاملسعودي محزةاملسعودي محزة32211083322110833221108332211083

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/02/2001املسعودي فاطمةاملسعودي فاطمةاملسعودي فاطمةاملسعودي فاطمة32211520322115203221152032211520

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/01/1998املعطاوي �دجيةاملعطاوي �دجيةاملعطاوي �دجيةاملعطاوي �دجية32211205322112053221120532211205

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/08/1997املكشط نورا�#ناملكشط نورا�#ناملكشط نورا�#ناملكشط نورا�#ن32211172322111723221117232211172

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/02/1997املكوين اإالر�يس حفصةاملكوين اإالر�يس حفصةاملكوين اإالر�يس حفصةاملكوين اإالر�يس حفصة32211137322111373221113732211137

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/12/1998املنترص شC·ءاملنترص شC·ءاملنترص شC·ءاملنترص شC·ء32211292322112923221129232211292
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/06/2001املنيت وليداملنيت وليداملنيت وليداملنيت وليد32211549322115493221154932211549

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/02/1998املنصوري لبىناملنصوري لبىناملنصوري لبىناملنصوري لبىن32211207322112073221120732211207

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/11/1999املهين سلمىاملهين سلمىاملهين سلمىاملهين سلمى32211375322113753221137532211375

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/11/1997املاملاملاملؤؤؤؤدن زي�بدن زي�بدن زي�بدن زي�ب32211190322111903221119032211190

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/05/1999املوذن احلسناملوذن احلسناملوذن احلسناملوذن احلسن32211318322113183221131832211318

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/03/2001املري ابÅساماملري ابÅساماملري ابÅساماملري ابÅسام32211524322115243221152432211524

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/07/1997النارصي امميةالنارصي امميةالنارصي امميةالنارصي اممية32211164322111643221116432211164

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/08/2002النارصي �رس#نالنارصي �رس#نالنارصي �رس#نالنارصي �رس#ن32211609322116093221160932211609

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/02/1997النقاش tوsرالنقاش tوsرالنقاش tوsرالنقاش tوsر32211139322111393221113932211139

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/07/2000النواري نعميةالنواري نعميةالنواري نعميةالنواري نعمية32211444322114443221144432211444

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/03/1997الهامشي حفصةالهامشي حفصةالهامشي حفصةالهامشي حفصة32211145322111453221114532211145

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/01/2001الهاين فاطمة الزهراءالهاين فاطمة الزهراءالهاين فاطمة الزهراءالهاين فاطمة الزهراء32211509322115093221150932211509

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/07/2001الهيب �رس#نالهيب �رس#نالهيب �رس#نالهيب �رس#ن32211556322115563221155632211556

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/08/1996اله´ايم سارةاله´ايم سارةاله´ايم سارةاله´ايم سارة32211096322110963221109632211096

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/08/2001الهرويش سف_انالهرويش سف_انالهرويش سف_انالهرويش سف_ان32211563322115633221156332211563

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/08/1999الهزييت معرالهزييت معرالهزييت معرالهزييت معر32211346322113463221134632211346

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/03/1996الواح Mٔمحدالواح Mٔمحدالواح Mٔمحدالواح Mٔمحد32211082322110823221108232211082

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/12/1998الوايف املصطفىالوايف املصطفىالوايف املصطفىالوايف املصطفى32211285322112853221128532211285

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/04/1999الو�داين لبىنالو�داين لبىنالو�داين لبىنالو�داين لبىن32211313322113133221131332211313

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/08/1995الوجلي صفاءالوجلي صفاءالوجلي صفاءالوجلي صفاء32211063322110633221106332211063

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/12/1999الوليدي Mٔسامةالوليدي Mٔسامةالوليدي Mٔسامةالوليدي Mٔسامة32211384322113843221138432211384

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/03/1998اليديين اليديين اليديين اليديين خفخفخفخفرا�#نرا�#نرا�#نرا�#ن32211214322112143221121432211214

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/2001الزييدي شC·ءالزييدي شC·ءالزييدي شC·ءالزييدي شC·ء32211505322115053221150532211505

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/10/2000ام�اويل ابÅسامام�اويل ابÅسامام�اويل ابÅسامام�اويل ابÅسام32211474322114743221147432211474

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/12/1998امرول مرميامرول مرميامرول مرميامرول مرمي32211281322112813221128132211281

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/04/2000امقدار حSنيامقدار حSنيامقدار حSنيامقدار حSني32211428322114283221142832211428

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/03/1999امليجي رانيةامليجي رانيةامليجي رانيةامليجي رانية32211312322113123221131232211312

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/02/2002اµيà �زهةاµيà �زهةاµيà �زهةاµيà �زهة32211602322116023221160232211602

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/06/1999انباب ايوبانباب ايوبانباب ايوبانباب ايوب32211324322113243221132432211324

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ11/08/1997جنار ٕالهامMٔجنار ٕالهامMٔجنار ٕالهامMٔجنار ٕالهام32211173322111733221117332211173

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/04/1997انقاييل صالحانقاييل صالحانقاييل صالحانقاييل صالح32211152322111523221115232211152

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/2000ا�كردي اtراما�كردي اtراما�كردي اtراما�كردي اtرام32211392322113923221139232211392

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ15/12/1998وبلòري �سنيMٔوبلòري �سنيMٔوبلòري �سنيMٔوبلòري �سني32211288322112883221128832211288

32211257322112573221125732211257óور#اكن عبد إالMٔóور#اكن عبد إالMٔóور#اكن عبد إالMٔóور#اكن عبد إالMٔ16/09/1998يكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU015الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/08/2000او*يل اوهبا نورا�#ناو*يل اوهبا نورا�#ناو*يل اوهبا نورا�#ناو*يل اوهبا نورا�#ن32211453322114533221145332211453

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ02/05/1997و*يل وديعMٔو*يل وديعMٔو*يل وديعMٔو*يل وديع32211155322111553221115532211155

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/02/1996اومهو سارةاومهو سارةاومهو سارةاومهو سارة32211076322110763221107632211076

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/07/1999ايت امحد سايمايت امحد سايمايت امحد سايمايت امحد سايم32211334322113343221133432211334

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/09/2000ايت افرايت افرايت افرايت افرضضضض سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة32211471322114713221147132211471

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/11/1996ايت Uركة محمدايت Uركة محمدايت Uركة محمدايت Uركة محمد32211117322111173221111732211117

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ15/11/1999يت بال سلمىMٔيت بال سلمىMٔيت بال سلمىMٔيت بال سلمى32211373322113733221137332211373

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/07/2001ايت بال هبةايت بال هبةايت بال هبةايت بال هبة32211553322115533221155332211553

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/11/2001ايت بلهن عبدالكرميايت بلهن عبدالكرميايت بلهن عبدالكرميايت بلهن عبدالكرمي32211591322115913221159132211591

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/04/2000ايت بن�دو مروانايت بن�دو مروانايت بن�دو مروانايت بن�دو مروان32211422322114223221142232211422

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/03/1999ايت ثالث ف�ي�ةايت ثالث ف�ي�ةايت ثالث ف�ي�ةايت ثالث ف�ي�ة32211310322113103221131032211310

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/12/2000ايت محو �سCميةايت محو �سCميةايت محو �سCميةايت محو �سCمية32211494322114943221149432211494

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/04/1997ايت �ايل *يل زي�بايت �ايل *يل زي�بايت �ايل *يل زي�بايت �ايل *يل زي�ب32211149322111493221114932211149

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/10/1999ايت صاايت صاايت صاايت صاحلحلحلحل لطيفة لطيفة لطيفة لطيفة32211363322113633221136332211363

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/05/1999ايت عبد الرحامن يوسفايت عبد الرحامن يوسفايت عبد الرحامن يوسفايت عبد الرحامن يوسف32211321322113213221132132211321
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/12/1997ايت فضال ندىايت فضال ندىايت فضال ندىايت فضال ندى32211195322111953221119532211195

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ13/11/1997يÅشCيخ شC·ءMٔيÅشCيخ شC·ءMٔيÅشCيخ شC·ءMٔيÅشCيخ شC·ء32211192322111923221119232211192

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةMٔ06/09/1996يناو حSانMٔيناو حSانMٔيناو حSانMٔيناو حSان32211107322111073221110732211107

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/11/1997^جوري زي�ب^جوري زي�ب^جوري زي�ب^جوري زي�ب32211194322111943221119432211194

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/02/1997^حسني سك_نة^حسني سك_نة^حسني سك_نة^حسني سك_نة32211140322111403221114032211140

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/10/2001^ر#زي فاطمة الزهراء^ر#زي فاطمة الزهراء^ر#زي فاطمة الزهراء^ر#زي فاطمة الزهراء32211581322115813221158132211581

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/12/1999^ر#كو اUراهمي^ر#كو اUراهمي^ر#كو اUراهمي^ر#كو اUراهمي32211388322113883221138832211388

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/2001^*دي اميان^*دي اميان^*دي اميان^*دي اميان32211507322115073221150732211507

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/06/1997^يك �دجية^يك �دجية^يك �دجية^يك �دجية32211161322111613221116132211161

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/12/1999^يك عبد الصمد^يك عبد الصمد^يك عبد الصمد^يك عبد الصمد32211378322113783221137832211378

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/03/2001حبار خوحبار خوحبار خوحبار خو����32211521322115213221152132211521

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/07/1997بداوي مدحيةبداوي مدحيةبداوي مدحيةبداوي مدحية32211171322111713221117132211171

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/04/2000بدرالما رqاءبدرالما رqاءبدرالما رqاءبدرالما رqاء32211424322114243221142432211424

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU21/04/2001ربوش tوsرUربوش tوsرUربوش tوsرUربوش tوsر32211538322115383221153832211538

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU02/08/1999رUرUرUرjjjj زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب32211337322113373221133732211337

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU22/09/2001راكت فاطمة الزهراءUراكت فاطمة الزهراءUراكت فاطمة الزهراءUراكت فاطمة الزهراء32211571322115713221157132211571

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU01/01/1999راكش سك_نةUراكش سك_نةUراكش سك_نةUراكش سك_نة32211295322112953221129532211295

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU13/10/1998ر�ش ٕاtرامUر�ش ٕاtرامUر�ش ٕاtرامUر�ش ٕاtرام32211264322112643221126432211264

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةw20/11/2000شار سلمىwشار سلمىwشار سلمىwشار سلمى32211491322114913221149132211491

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/10/1999بصاوي ا�المبصاوي ا�المبصاوي ا�المبصاوي ا�الم32211355322113553221135532211355

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/10/2000بعو�س زي�ببعو�س زي�ببعو�س زي�ببعو�س زي�ب32211475322114753221147532211475

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/09/1999بقاس هدىبقاس هدىبقاس هدىبقاس هدى32211352322113523221135232211352

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU07/04/2001اكر �دجيةUاكر �دجيةUاكر �دجيةUاكر �دجية32211533322115333221153332211533

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/05/2001بل شري اtرامبل شري اtرامبل شري اtرامبل شري اtرام32211541322115413221154132211541

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/04/2000بلخياط �سCميبلخياط �سCميبلخياط �سCميبلخياط �سCمي32211426322114263221142632211426

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/01/1997بلعيد يو�سبلعيد يو�سبلعيد يو�سبلعيد يو�س32211132322111323221113232211132

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/11/2000بلقايض ادر�سبلقايض ادر�سبلقايض ادر�سبلقايض ادر�س32211487322114873221148732211487

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/03/2000بلقائد هندبلقائد هندبلقائد هندبلقائد هند32211406322114063221140632211406

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/07/1999بلكوش يو�سبلكوش يو�سبلكوش يو�سبلكوش يو�س32211330322113303221133032211330

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/08/2000بلكويك Mٔمميةبلكويك Mٔمميةبلكويك Mٔمميةبلكويك Mٔممية32211456322114563221145632211456

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/04/2000بلمودن زtر�ءبلمودن زtر�ءبلمودن زtر�ءبلمودن زtر�ء32211425322114253221142532211425

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/06/2000بلهيبة اسامءبلهيبة اسامءبلهيبة اسامءبلهيبة اسامء32211440322114403221144032211440

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/10/2000بلوبلوبلوبلوضضضض �دجية �دجية �دجية �دجية32211481322114813221148132211481

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/11/1995بلية وئامبلية وئامبلية وئامبلية وئام32211069322110693221106932211069

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU03/09/1997ن اق�يà �لميةUن اق�يà �لميةUن اق�يà �لميةUن اق�يà �لمية32211180322111803221118032211180

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU03/10/1999ن الشانعة tوsرUن الشانعة tوsرUن الشانعة tوsرUن الشانعة tوsر32211357322113573221135732211357

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU18/12/1998ن الشلUن الشلUن الشلUن الشلحححح ع£ن ع£ن ع£ن ع£ن32211291322112913221129132211291

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU10/04/1997ن مو ىس مصطفىUن مو ىس مصطفىUن مو ىس مصطفىUن مو ىس مصطفى32211150322111503221115032211150

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/2000ب��اك �رسىب��اك �رسىب��اك �رسىب��اك �رسى32211391322113913221139132211391

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/09/2000بنحقي �رس#نبنحقي �رس#نبنحقي �رس#نبنحقي �رس#ن32211465322114653221146532211465

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/11/2000بنòري MٔسCيةبنòري MٔسCيةبنòري MٔسCيةبنòري MٔسCية32211492322114923221149232211492

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/03/1995بنديدة امالبنديدة امالبنديدة امالبنديدة امال32211051322110513221105132211051

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/11/2000بنعزوز السماليل هيبةبنعزوز السماليل هيبةبنعزوز السماليل هيبةبنعزوز السماليل هيبة32211493322114933221149332211493

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/12/1996بنعزوز وqدانبنعزوز وqدانبنعزوز وqدانبنعزوز وqدان32211124322111243221112432211124

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/02/1994بنفضول معاذبنفضول معاذبنفضول معاذبنفضول معاذ32211025322110253221102532211025

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/2002بنلمويين سلمىبنلمويين سلمىبنلمويين سلمىبنلمويين سلمى32211595322115953221159532211595

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةUUUU16/11/1997منمنمنمنينة وئامينة وئامينة وئامينة وئام32211193322111933221119332211193

هنهنهنهنمية سهاممية سهاممية سهاممية سهام32211014322110143221101432211014 UUUU08/09/1993يكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU003الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/03/1993بنوج هاجربنوج هاجربنوج هاجربنوج هاجر32211006322110063221100632211006
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/08/2000بنور Mٔمميةبنور Mٔمميةبنور Mٔمميةبنور Mٔممية32211460322114603221146032211460

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/08/1999بنور سلمىبنور سلمىبنور سلمىبنور سلمى32211350322113503221135032211350

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/03/1997هبوش Mٔسامءهبوش Mٔسامءهبوش Mٔسامءهبوش Mٔسامء32211144322111443221114432211144

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/12/1996هبZش ليىلهبZش ليىلهبZش ليىلهبZش ليىل32211125322111253221112532211125

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/08/1998بوUكري tوsربوUكري tوsربوUكري tوsربوUكري tوsر32211243322112433221124332211243

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/07/2001بوÛqة اtرامبوÛqة اtرامبوÛqة اtرامبوÛqة اtرام32211550322115503221155032211550

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/10/2001بو�ال رانيةبو�ال رانيةبو�ال رانيةبو�ال رانية32211582322115823221158232211582

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/11/1998بو�د�س مرميبو�د�س مرميبو�د�س مرميبو�د�س مرمي32211275322112753221127532211275

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/01/2000بوخريص رشCيدةبوخريص رشCيدةبوخريص رشCيدةبوخريص رشCيدة32211396322113963221139632211396

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/07/2000بوزضيك مروةبوزضيك مروةبوزضيك مروةبوزضيك مروة32211445322114453221144532211445

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/04/2000بوس ين نعميةبوس ين نعميةبوس ين نعميةبوس ين نعمية32211431322114313221143132211431

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/07/1996بوسعود حفصةبوسعود حفصةبوسعود حفصةبوسعود حفصة32211094322110943221109432211094

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/03/1997بوطاهر Mٔرشفبوطاهر Mٔرشفبوطاهر Mٔرشفبوطاهر Mٔرشف32211142322111423221114232211142

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/03/2002بوطرف حسCناءبوطرف حسCناءبوطرف حسCناءبوطرف حسCناء32211607322116073221160732211607

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/09/1998بوطيب ام_نةبوطيب ام_نةبوطيب ام_نةبوطيب ام_نة32211259322112593221125932211259

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/11/1996بوعبيد Mٔمميةبوعبيد Mٔمميةبوعبيد Mٔمميةبوعبيد Mٔممية32211118322111183221111832211118

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/03/1993بوعبيدي Iديةبوعبيدي Iديةبوعبيدي Iديةبوعبيدي Iدية32211004322110043221100432211004

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/01/1996بو*ديدي رانيابو*ديدي رانيابو*ديدي رانيابو*ديدي رانيا32211075322110753221107532211075

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/10/1998بو*يل زtر�ءبو*يل زtر�ءبو*يل زtر�ءبو*يل زtر�ء32211260322112603221126032211260

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/04/1997بوÁال مSصفبوÁال مSصفبوÁال مSصفبوÁال مSصف32211153322111533221115332211153

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/11/2001بولوز Mٔسامءبولوز Mٔسامءبولوز Mٔسامءبولوز Mٔسامء32211590322115903221159032211590

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/07/1998بونوار شC·ءبونوار شC·ءبونوار شC·ءبونوار شC·ء32211239322112393221123932211239

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/12/1998بو�سني مSالبو�سني مSالبو�سني مSالبو�سني مSال32211290322112903221129032211290

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/03/1998بوجيرار Mٔيوببوجيرار Mٔيوببوجيرار Mٔيوببوجيرار Mٔيوب32211216322112163221121632211216

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/12/1998بو#زي محمدبو#زي محمدبو#زي محمدبو#زي محمد32211293322112933221129332211293

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/01/2000بويوس Mٔمميةبويوس Mٔمميةبويوس Mٔمميةبويوس Mٔممية32211397322113973221139732211397

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/02/2002بيار هاجربيار هاجربيار هاجربيار هاجر32211599322115993221159932211599

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/10/2000بيدار شهاببيدار شهاببيدار شهاببيدار شهاب32211484322114843221148432211484

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/11/1999بيطاوي سلمىبيطاوي سلمىبيطاوي سلمىبيطاوي سلمى32211377322113773221137732211377

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةU02/02/1997مياللن حSانUمياللن حSانUمياللن حSانUمياللن حSان32211136322111363221113632211136

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةt�01/06/1997ويت محمد�tويت محمد�tويت محمد�tويت محمد32211160322111603221116032211160

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�26/12/2000و�س رشCيد�و�س رشCيد�و�س رشCيد�و�س رشCيد32211500322115003221150032211500

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/08/1994تويت Áايل محزةتويت Áايل محزةتويت Áايل محزةتويت Áايل محزة32211032322110323221103232211032

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةq24/12/1993ربي مليكةqربي مليكةqربي مليكةqربي مليكة32211019322110193221101932211019

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/07/1995جVو مرميجVو مرميجVو مرميجVو مرمي32211059322110593221105932211059

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةq26/03/1997دوان د*اءqدوان د*اءqدوان د*اءqدوان د*اء32211147322111473221114732211147

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةq09/10/1998ديد �لميةqديد �لميةqديد �لميةqديد �لمية32211262322112623221126232211262

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/08/1996جريف زهريةجريف زهريةجريف زهريةجريف زهرية32211100322111003221110032211100

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةq06/08/1998لويل عفافqلويل عفافqلويل عفافqلويل عفاف32211241322112413221124132211241

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/08/2001جSاوي خوجSاوي خوجSاوي خوجSاوي خو����32211567322115673221156732211567

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/11/1998جوهر Mٔيوبجوهر Mٔيوبجوهر Mٔيوبجوهر Mٔيوب32211277322112773221127732211277

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/02/1998جوهري محيدجوهري محيدجوهري محيدجوهري محيد32211212322112123221121232211212

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/04/2001ج_جي ج_جي ج_جي ج_جي حضحضحضحضىىىى32211539322115393221153932211539

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/01/1998ج_يل Mٔم_نةج_يل Mٔم_نةج_يل Mٔم_نةج_يل Mٔم_نة32211206322112063221120632211206

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�03/04/2001ا° �مسني�ا° �مسني�ا° �مسني�ا° �مسني32211529322115293221152932211529

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�07/11/1998ايم صباح�ايم صباح�ايم صباح�ايم صباح32211271322112713221127132211271

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/11/2000حVييب يوسفحVييب يوسفحVييب يوسفحVييب يوسف32211485322114853221148532211485

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/07/1993جحام فاطمة الزهراءجحام فاطمة الزهراءجحام فاطمة الزهراءجحام فاطمة الزهراء32211011322110113221101132211011

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/09/1998حسCين *ادلحسCين *ادلحسCين *ادلحسCين *ادل32211255322112553221125532211255

99/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/2000حف_ظ محمدحف_ظ محمدحف_ظ محمدحف_ظ محمد32211389322113893221138932211389

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/03/2001حكمي ٕاميانحكمي ٕاميانحكمي ٕاميانحكمي ٕاميان32211522322115223221152232211522

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�06/03/2000لمي ٕاtرام�لمي ٕاtرام�لمي ٕاtرام�لمي ٕاtرام32211407322114073221140732211407

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�12/08/2001ليفي زي�ب�ليفي زي�ب�ليفي زي�ب�ليفي زي�ب32211561322115613221156132211561

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/05/1999محرالقرن خومحرالقرن خومحرالقرن خومحرالقرن خو����32211316322113163221131632211316

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/09/1996محودة اسامءمحودة اسامءمحودة اسامءمحودة اسامء32211106322111063221110632211106

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/03/1998محميو وفاءمحميو وفاءمحميو وفاءمحميو وفاء32211219322112193221121932211219

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/07/1997محمييد ايوبمحمييد ايوبمحمييد ايوبمحمييد ايوب32211166322111663221116632211166

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/03/2000حSاوي محمدحSاوي محمدحSاوي محمدحSاوي محمد32211411322114113221141132211411

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/08/2001حوزي رق_ةحوزي رق_ةحوزي رق_ةحوزي رق_ة32211560322115603221156032211560

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�24/10/1998ايل عبد الرحامن�ايل عبد الرحامن�ايل عبد الرحامن�ايل عبد الرحامن32211268322112683221126832211268

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�07/12/1999دجية احلياين�دجية احلياين�دجية احلياين�دجية احلياين32211381322113813221138132211381

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/10/2001خرشفي ٕاميانخرشفي ٕاميانخرشفي ٕاميانخرشفي ٕاميان32211583322115833221158332211583

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/10/1996خشان Mٔمنيخشان Mٔمنيخشان Mٔمنيخشان Mٔمني32211111322111113221111132211111

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�28/05/2000لويق فاطمة الزهراء�لويق فاطمة الزهراء�لويق فاطمة الزهراء�لويق فاطمة الزهراء32211437322114373221143732211437

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/04/2000خوIMٔ IسخوIMٔ IسخوIMٔ IسخوIMٔ Iس32211421322114213221142132211421

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/07/1995دحامين حفصاءدحامين حفصاءدحامين حفصاءدحامين حفصاء32211061322110613221106132211061

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/06/1999دقايق مرواندقايق مرواندقايق مرواندقايق مروان32211325322113253221132532211325

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/04/1998داكر بدرداكر بدرداكر بدرداكر بدر32211222322112223221122232211222

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/06/1996دم_ين هاجردم_ين هاجردم_ين هاجردم_ين هاجر32211088322110883221108832211088

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/03/2002ذوالكفل هبةذوالكفل هبةذوالكفل هبةذوالكفل هبة32211605322116053221160532211605

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/07/1997راشد د*اءراشد د*اءراشد د*اءراشد د*اء32211169322111693221116932211169

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/12/2000ر�ب الهامر�ب الهامر�ب الهامر�ب الهام32211496322114963221149632211496

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/01/2001رجب رانيةرجب رانيةرجب رانيةرجب رانية32211515322115153221151532211515

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/1994رح_وي مروةرح_وي مروةرح_وي مروةرح_وي مروة32211021322110213221102132211021

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/08/1997رشدي شC·ءرشدي شC·ءرشدي شC·ءرشدي شC·ء32211178322111783221117832211178

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/02/1999رضوان �دجيةرضوان �دجيةرضوان �دجيةرضوان �دجية32211302322113023221130232211302

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/04/2001ررررىضىضىضىض �لمية �لمية �لمية �لمية32211536322115363221153632211536

32211427322114273221142732211427àهني àهني àهني àيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/04/2000ررررىضىضىضىض هنيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU024الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/11/1999رف_قي شC·ءرف_قي شC·ءرف_قي شC·ءرف_قي شC·ء32211374322113743221137432211374

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/04/2001رو�ن هندرو�ن هندرو�ن هندرو�ن هند32211534322115343221153432211534

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/02/1999ر�ر�ر�ر�ضضضض Mٓية Mٓية Mٓية Mٓية32211304322113043221130432211304

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/09/2001ر�ر�ر�ر�ضضضض هند هند هند هند32211572322115723221157232211572

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/09/1998ريفقي ليىلريفقي ليىلريفقي ليىلريفقي ليىل32211254322112543221125432211254

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/08/2000زرو وصالزرو وصالزرو وصالزرو وصال32211461322114613221146132211461

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/05/1998زريع امميةزريع امميةزريع امميةزريع اممية32211226322112263221122632211226

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/12/2001ز*اق Mٓيةز*اق Mٓيةز*اق Mٓيةز*اق Mٓية32211594322115943221159432211594

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/07/1998زفودي Mٔم_نةزفودي Mٔم_نةزفودي Mٔم_نةزفودي Mٔم_نة32211238322112383221123832211238

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/05/1999زاكري اسامةزاكري اسامةزاكري اسامةزاكري اسامة32211317322113173221131732211317

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/04/2000زهدي مرميزهدي مرميزهدي مرميزهدي مرمي32211423322114233221142332211423

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/07/2001زهيد Mٓيةزهيد Mٓيةزهيد Mٓيةزهيد Mٓية32211558322115583221155832211558

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/08/1999زهيد ��ساءزهيد ��ساءزهيد ��ساءزهيد ��ساء32211345322113453221134532211345

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/10/1994ز�ن فاز�ن فاز�ن فاز�ن فا				زةزةزةزة32211037322110373221103732211037

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/06/1995ز�ين حمسنز�ين حمسنز�ين حمسنز�ين حمسن32211056322110563221105632211056

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/05/1997زيتوين ٕاtرامزيتوين ٕاtرامزيتوين ٕاtرامزيتوين ٕاtرام32211157322111573221115732211157

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/08/1999رسرسرسرسفاق �دجيةفاق �دجيةفاق �دجيةفاق �دجية32211349322113493221134932211349

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/12/2000سعودي جهرسعودي جهرسعودي جهرسعودي جهر32211501322115013221150132211501

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/09/1997سالمة محزةسالمة محزةسالمة محزةسالمة محزة32211184322111843221118432211184

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/10/2001سCنويس محمدسCنويس محمدسCنويس محمدسCنويس محمد32211577322115773221157732211577
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/04/2000سهم وqدانسهم وqدانسهم وqدانسهم وqدان32211429322114293221142932211429

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/12/1996سوعيد اUراهميسوعيد اUراهميسوعيد اUراهميسوعيد اUراهمي32211121322111213221112132211121

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/01/2002سCيايف هبةسCيايف هبةسCيايف هبةسCيايف هبة32211596322115963221159632211596

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/04/1997سC· مرميسC· مرميسC· مرميسC· مرمي32211151322111513221115132211151

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/11/2000شارق سCناءشارق سCناءشارق سCناءشارق سCناء32211489322114893221148932211489

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/10/1997شايف ع£نشايف ع£نشايف ع£نشايف ع£ن32211186322111863221118632211186

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/01/2001شاوي دنياشاوي دنياشاوي دنياشاوي دنيا32211514322115143221151432211514

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/2000شCبايب سك_نةشCبايب سك_نةشCبايب سك_نةشCبايب سك_نة32211390322113903221139032211390

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/04/1994شد#ر هاشد#ر هاشد#ر هاشد#ر ها����32211027322110273221102732211027

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/12/1995رشايف يوسفرشايف يوسفرشايف يوسفرشايف يوسف32211071322110713221107132211071

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/10/1993شعبان ودادشعبان ودادشعبان ودادشعبان وداد32211016322110163221101632211016

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/01/2001شف_ق زي�بشف_ق زي�بشف_ق زي�بشف_ق زي�ب32211511322115113221151132211511

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/09/1998شاليك محمدشاليك محمدشاليك محمدشاليك محمد32211249322112493221124932211249

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/07/2000شهاب Mٔمالشهاب Mٔمالشهاب Mٔمالشهاب Mٔمال32211450322114503221145032211450

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/01/1998شهاب مسريةشهاب مسريةشهاب مسريةشهاب مسرية32211202322112023221120232211202

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/11/2001شهيد �دجيةشهيد �دجيةشهيد �دجيةشهيد �دجية32211585322115853221158532211585

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/02/2000شCي�ان ٕاtرامشCي�ان ٕاtرامشCي�ان ٕاtرامشCي�ان ٕاtرام32211400322114003221140032211400

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/04/2001صاUر سلمىصاUر سلمىصاUر سلمىصاUر سلمى32211528322115283221152832211528

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/02/1995صاف مروةصاف مروةصاف مروةصاف مروة32211047322110473221104732211047

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/08/2001صباج Mٔمميةصباج Mٔمميةصباج Mٔمميةصباج Mٔممية32211562322115623221156232211562

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/10/1996صبار Mٔمميةصبار Mٔمميةصبار Mٔمميةصبار Mٔممية32211113322111133221111332211113

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/03/1995صرب#ن بطالبصرب#ن بطالبصرب#ن بطالبصرب#ن بطالب32211049322110493221104932211049

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/02/1996حصحصحصحصا الهاما الهاما الهاما الهام32211077322110773221107732211077

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية13/09/1999حصحصحصحصييييحححح ع£ن ع£ن ع£ن ع£ن32211354322113543221135432211354

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/12/1999صغروين �دجيةصغروين �دجيةصغروين �دجيةصغروين �دجية32211380322113803221138032211380

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/08/1999صغري ملياءصغري ملياءصغري ملياءصغري ملياء32211339322113393221133932211339

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/05/2001صغري نوالصغري نوالصغري نوالصغري نوال32211544322115443221154432211544

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/11/1997صلون شC·ءصلون شC·ءصلون شC·ءصلون شC·ء32211188322111883221118832211188

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/07/1997مصمصمصمصود مرميود مرميود مرميود مرمي32211167322111673221116732211167

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/04/1998صوليصوليصوليصوليحححح سCناء سCناء سCناء سCناء32211223322112233221122332211223

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/05/2001ضايم فردوسضايم فردوسضايم فردوسضايم فردوس32211543322115433221154332211543

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/01/1998رضيف يوسفرضيف يوسفرضيف يوسفرضيف يوسف32211204322112043221120432211204

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/01/2001رضيفي مصطفىرضيفي مصطفىرضيفي مصطفىرضيفي مصطفى32211512322115123221151232211512

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/11/1999ضهري حSانضهري حSانضهري حSانضهري حSان32211371322113713221137132211371

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/12/1998طاليب �لودطاليب �لودطاليب �لودطاليب �لود32211284322112843221128432211284

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/04/1993طاليب غزالنطاليب غزالنطاليب غزالنطاليب غزالن32211007322110073221100732211007

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/03/2000طاهر محمدطاهر محمدطاهر محمدطاهر محمد32211412322114123221141232211412

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/03/2000ظظظظالل محمدالل محمدالل محمدالل محمد32211419322114193221141932211419

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/08/1999*ابد زي�ب*ابد زي�ب*ابد زي�ب*ابد زي�ب32211347322113473221134732211347

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/02/2001*ابد شC·ء*ابد شC·ء*ابد شC·ء*ابد شC·ء32211517322115173221151732211517

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/01/1996*اUر ��ساء*اUر ��ساء*اUر ��ساء*اUر ��ساء32211074322110743221107432211074

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/07/1999*ارس لطيفة*ارس لطيفة*ارس لطيفة*ارس لطيفة32211327322113273221132732211327

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/10/1993*اشق سك_نة*اشق سك_نة*اشق سك_نة*اشق سك_نة32211017322110173221101732211017

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/07/1998*اشق جهر*اشق جهر*اشق جهر*اشق جهر32211236322112363221123632211236

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/10/1999*اطف مSال*اطف مSال*اطف مSال*اطف مSال32211358322113583221135832211358

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/11/1993*امل جهر*امل جهر*امل جهر*امل جهر32211018322110183221101832211018

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/10/2000عبار اسامةعبار اسامةعبار اسامةعبار اسامة32211478322114783221147832211478

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية09/01/1998عبد التو#ريس �دجيةعبد التو#ريس �دجيةعبد التو#ريس �دجيةعبد التو#ريس �دجية32211203322112033221120332211203

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/08/1996عبد العظمي Mٔرشفعبد العظمي Mٔرشفعبد العظمي Mٔرشفعبد العظمي Mٔرشف32211099322110993221109932211099

101/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/08/1998عبدالوا�د سعيدةعبدالوا�د سعيدةعبدالوا�د سعيدةعبدالوا�د سعيدة32211247322112473221124732211247

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/04/2000عبدوين اسامةعبدوين اسامةعبدوين اسامةعبدوين اسامة32211433322114333221143332211433

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/06/1998عبوري رق_ةعبوري رق_ةعبوري رق_ةعبوري رق_ة32211229322112293221122932211229

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/01/1994عبوية wسمةعبوية wسمةعبوية wسمةعبوية wسمة32211022322110223221102232211022

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/05/2001عبيد امميةعبيد امميةعبيد امميةعبيد اممية32211542322115423221154232211542

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/12/1998عرشان Mٔيوبعرشان Mٔيوبعرشان Mٔيوبعرشان Mٔيوب32211283322112833221128332211283

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/03/2002عرفاوي غيتةعرفاوي غيتةعرفاوي غيتةعرفاوي غيتة32211606322116063221160632211606

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/03/2001عز#زي �سنيعز#زي �سنيعز#زي �سنيعز#زي �سني32211526322115263221152632211526

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/03/2001عصفور محمدعصفور محمدعصفور محمدعصفور محمد32211525322115253221152532211525

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/08/1999عق_يل هبي´ةعق_يل هبي´ةعق_يل هبي´ةعق_يل هبي´ة32211344322113443221134432211344

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/02/1995عكراش اسعدعكراش اسعدعكراش اسعدعكراش اسعد32211045322110453221104532211045

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/02/1995عكراش عبدالعز#زعكراش عبدالعز#زعكراش عبدالعز#زعكراش عبدالعز#ز32211044322110443221104432211044

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/05/1999*ليوة عبدهللا*ليوة عبدهللا*ليوة عبدهللا*ليوة عبدهللا32211314322113143221131432211314

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/10/1999معميي باللمعميي باللمعميي باللمعميي بالل32211364322113643221136432211364

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/07/1999عناق مرميعناق مرميعناق مرميعناق مرمي32211332322113323221133232211332

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/02/1994عنوكة محزةعنوكة محزةعنوكة محزةعنوكة محزة32211026322110263221102632211026

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةÁ30/08/1996از محمد MٔمنيÁاز محمد MٔمنيÁاز محمد MٔمنيÁاز محمد Mٔمني32211103322111033221110332211103

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةÁ02/09/2001ازي اميانÁازي اميانÁازي اميانÁازي اميان32211568322115683221156832211568

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةÁ09/04/1995ازي ليىلÁازي ليىلÁازي ليىلÁازي ليىل32211054322110543221105432211054

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةÁ28/12/1999اين حSانÁاين حSانÁاين حSانÁاين حSان32211387322113873221138732211387

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/04/1998غربوي اtرامغربوي اtرامغربوي اtرامغربوي اtرام32211221322112213221122132211221

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/04/2001غرود عبد هللاغرود عبد هللاغرود عبد هللاغرود عبد هللا32211531322115313221153132211531

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/03/1998غزالن الشعي _ةغزالن الشعي _ةغزالن الشعي _ةغزالن الشعي _ة32211213322112133221121332211213

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةÁ17/02/2002الل اسامءÁالل اسامءÁالل اسامءÁالل اسامء32211601322116013221160132211601

32211089322110893221108932211089àليض هنيÁàليض هنيÁàليض هنيÁàليض هنيÁ03/07/1996يكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU007الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/08/2000غنام زي�بغنام زي�بغنام زي�بغنام زي�ب32211455322114553221145532211455

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/12/1999غوات �دجيةغوات �دجيةغوات �دجيةغوات �دجية32211379322113793221137932211379

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/10/1994غوات كزنةغوات كزنةغوات كزنةغوات كزنة32211036322110363221103632211036

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/02/2000غوايت ٕاtرامغوايت ٕاtرامغوايت ٕاtرامغوايت ٕاtرام32211403322114033221140332211403

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/06/1997فاحتة شف_قفاحتة شف_قفاحتة شف_قفاحتة شف_ق32211162322111623221116232211162

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/11/1996فافافافا				ز د*اءز د*اءز د*اءز د*اء32211119322111193221111932211119

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/04/1998ف�اح اسCيةف�اح اسCيةف�اح اسCيةف�اح اسCية32211220322112203221122032211220

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/10/2000ف�اح اميانف�اح اميانف�اح اميانف�اح اميان32211473322114733221147332211473

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/05/1994ف�اش مىنف�اش مىنف�اش مىنف�اش مىن32211029322110293221102932211029

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية23/08/2000ف�حي زنوبةف�حي زنوبةف�حي زنوبةف�حي زنوبة32211459322114593221145932211459

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/03/2000ف�حي سلمىف�حي سلمىف�حي سلمىف�حي سلمى32211405322114053221140532211405

024الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/05/2000ف�حي �رسىف�حي �رسىف�حي �رسىف�حي �رسى32211436322114363221143632211436

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/09/1993ف�يف�يف�يف�يحححح هشام هشام هشام هشام32211013322110133221101332211013

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/08/1998خفخفخفخفري سلمىري سلمىري سلمىري سلمى32211240322112403221124032211240

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/06/1998فراحيي هبي´ةفراحيي هبي´ةفراحيي هبي´ةفراحيي هبي´ة32211232322112323221123232211232

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/08/1995فرد�س فوزيةفرد�س فوزيةفرد�س فوزيةفرد�س فوزية32211064322110643221106432211064

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/11/1998فرسان �رس#نفرسان �رس#نفرسان �رس#نفرسان �رس#ن32211278322112783221127832211278

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/2001فضيل فضيل فضيل فضيل حضحضحضحضىىىى32211502322115023221150232211502

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/2001فالح سك_نةفالح سك_نةفالح سك_نةفالح سك_نة32211508322115083221150832211508

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/08/2001فال� سلمىفال� سلمىفال� سلمىفال� سلمى32211564322115643221156432211564

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/08/1994فوزي امالفوزي امالفوزي امالفوزي امال32211031322110313221103132211031

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/09/1998قVايب حفصةقVايب حفصةقVايب حفصةقVايب حفصة32211253322112533221125332211253

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/07/2000قسوح جهرقسوح جهرقسوح جهرقسوح جهر32211451322114513221145132211451

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/06/2000قSدال مرميقSدال مرميقSدال مرميقSدال مرمي32211441322114413221144132211441
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/10/1995قويب �دجيةقويب �دجيةقويب �دجيةقويب �دجية32211067322110673221106732211067

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/01/1994قويدري �ليلقويدري �ليلقويدري �ليلقويدري �ليل32211020322110203221102032211020

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/09/1997ق_ادي ايةق_ادي ايةق_ادي ايةق_ادي اية32211185322111853221118532211185

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/10/1998اكزى محزةاكزى محزةاكزى محزةاكزى محزة32211267322112673221126732211267

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/08/1997كدي نورةكدي نورةكدي نورةكدي نورة32211176322111763221117632211176

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةt16/10/1998راÂ محزةtراÂ محزةtراÂ محزةtراÂ محزة32211265322112653221126532211265

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةt14/08/1996ردوح عبد الرزاقtردوح عبد الرزاقtردوح عبد الرزاقtردوح عبد الرزاق32211098322110983221109832211098

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةt17/08/1998رشان مرميtرشان مرميtرشان مرميtرشان مرمي32211245322112453221124532211245

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةt31/08/1996رمي µديtرمي µديtرمي µديtرمي µدي32211104322111043221110432211104

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�12/12/1999دي بدر ا�#ن�دي بدر ا�#ن�دي بدر ا�#ن�دي بدر ا�#ن32211383322113833221138332211383

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/03/1999لبنان يوسفلبنان يوسفلبنان يوسفلبنان يوسف32211308322113083221130832211308

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/01/1999لبZب زtيةلبZب زtيةلبZب زtيةلبZب زtية32211299322112993221129932211299

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/10/1999لبيض حوريةلبيض حوريةلبيض حوريةلبيض حورية32211362322113623221136232211362

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/01/1994خلد#ر محمدخلد#ر محمدخلد#ر محمدخلد#ر محمد32211023322110233221102332211023

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/05/1999لزرق �Mٔسلزرق �Mٔسلزرق �Mٔسلزرق �Mٔس32211323322113233221132332211323

32211438322114383221143832211438àلزهاري سهيàلزهاري سهيàلزهاري سهيàيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/05/2000لزهاري سهيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU024الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/01/1999لشكر سك_نةلشكر سك_نةلشكر سك_نةلشكر سك_نة32211300322113003221130032211300

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/01/2000لشهب دنيالشهب دنيالشهب دنيالشهب دنيا32211394322113943221139432211394

003الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/07/1993لطفي خولطفي خولطفي خولطفي خو����32211012322110123221101232211012

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/01/1997لطفي شC·ءلطفي شC·ءلطفي شC·ءلطفي شC·ء32211133322111333221113332211133

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/07/1997لعمريي محمدلعمريي محمدلعمريي محمدلعمريي محمد32211170322111703221117032211170

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/10/1994لغر�س هشاملغر�س هشاملغر�س هشاملغر�س هشام32211038322110383221103832211038

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/11/1997لغليض ٕالهاملغليض ٕالهاملغليض ٕالهاملغليض ٕالهام32211191322111913221119132211191

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/11/1996لف�ل فاطمة الزهراءلف�ل فاطمة الزهراءلف�ل فاطمة الزهراءلف�ل فاطمة الزهراء32211115322111153221111532211115

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/12/1997لقراع هودةلقراع هودةلقراع هودةلقراع هودة32211198322111983221119832211198

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/08/2001لقرون وqدانلقرون وqدانلقرون وqدانلقرون وqدان32211565322115653221156532211565

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/11/1999¾مير عز#زة¾مير عز#زة¾مير عز#زة¾مير عز#زة32211366322113663221136632211366

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/03/1996ملزيوق يوسفملزيوق يوسفملزيوق يوسفملزيوق يوسف32211080322110803221108032211080

هتهتهتهتالالالال32211010322110103221101032211010 Uلهنود ٕاUلهنود ٕاUلهنود ٕاUيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/07/1993لهنود ٕاCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU003الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

029الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/03/2001لودلودلودلوديييييييي رqاء رqاء رqاء رqاء32211523322115233221152332211523

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/02/1997مربوك �لميةمربوك �لميةمربوك �لميةمربوك �لمية32211138322111383221113832211138

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية31/07/1999م�حرض زي�بم�حرض زي�بم�حرض زي�بم�حرض زي�ب32211336322113363221133632211336

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/06/2000مممممتمتمتمتور ور ور ور حضحضحضحضىىىى32211442322114423221144232211442

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/10/1996م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك �ا �ا �ا �امتمتمتمت32211114322111143221111432211114

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية01/03/2000جمجمجمجمدول حسCناءدول حسCناءدول حسCناءدول حسCناء32211404322114043221140432211404

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/05/1998جمجمجمجميب ع£نيب ع£نيب ع£نيب ع£ن32211224322112243221122432211224

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/12/2000حمبوب عبد العظميحمبوب عبد العظميحمبوب عبد العظميحمبوب عبد العظمي32211495322114953221149532211495

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/03/1995حمبوب مرميحمبوب مرميحمبوب مرميحمبوب مرمي32211050322110503221105032211050

019الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/07/1999حمراش حيحمراش حيحمراش حيحمراش حيىيىيىيىي32211326322113263221132632211326

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/11/1998حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ ابÅسام ابÅسام ابÅسام ابÅسام32211270322112703221127032211270

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/03/2000محمدي لبىنمحمدي لبىنمحمدي لبىنمحمدي لبىن32211415322114153221141532211415

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/06/2001حمي ا�#ن امينحمي ا�#ن امينحمي ا�#ن امينحمي ا�#ن امين32211548322115483221154832211548

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/11/2001مدان لبىنمدان لبىنمدان لبىنمدان لبىن32211587322115873221158732211587

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/08/1998مدمدمدمدحيحيحيحي املهدي املهدي املهدي املهدي32211244322112443221124432211244

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/10/1998مراح Mٔمينمراح Mٔمينمراح Mٔمينمراح Mٔمين32211263322112633221126332211263

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/03/2000مر�اوي ر�ابمر�اوي ر�ابمر�اوي ر�ابمر�اوي ر�اب32211417322114173221141732211417

023الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/03/2000مريض *اÒشةمريض *اÒشةمريض *اÒشةمريض *اÒشة32211408322114083221140832211408

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/06/1996مرÁان MٔمنيمرÁان MٔمنيمرÁان MٔمنيمرÁان Mٔمني32211086322110863221108632211086

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/11/1998مريد Mٔيوبمريد Mٔيوبمريد Mٔيوبمريد Mٔيوب32211279322112793221127932211279
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/04/2002مريين tوsرمريين tوsرمريين tوsرمريين tوsر32211608322116083221160832211608

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/08/2000مسقول �ا�مسقول �ا�مسقول �ا�مسقول �ا�32211452322114523221145232211452

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية27/10/1998مسكني �دجيةمسكني �دجيةمسكني �دجيةمسكني �دجية32211269322112693221126932211269

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية13/10/2000مصباح Iديةمصباح Iديةمصباح Iديةمصباح Iدية32211476322114763221147632211476

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية03/09/1998مصدق سك_نةمصدق سك_نةمصدق سك_نةمصدق سك_نة32211251322112513221125132211251

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/03/1998معا° ايةمعا° ايةمعا° ايةمعا° اية32211218322112183221121832211218

009الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/01/1997مغفور سCناءمغفور سCناءمغفور سCناءمغفور سCناء32211134322111343221113432211134

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية11/07/1998مف_د جناةمف_د جناةمف_د جناةمف_د جناة32211235322112353221123532211235

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/10/1999مقراوي سهاممقراوي سهاممقراوي سهاممقراوي سهام32211360322113603221136032211360

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/04/1995مقساوي لبىنمقساوي لبىنمقساوي لبىنمقساوي لبىن32211053322110533221105332211053

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/11/1999ملعبوط رqاءملعبوط رqاءملعبوط رqاءملعبوط رqاء32211372322113723221137232211372

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية29/08/1999مليجي خومليجي خومليجي خومليجي خو����32211348322113483221134832211348

011الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/08/1997مليمليمليمليحححح عبد العظمي عبد العظمي عبد العظمي عبد العظمي32211174322111743221117432211174

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/09/1998مSادي سهاممSادي سهاممSادي سهاممSادي سهام32211258322112583221125832211258

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية16/02/2001مSظور مSظور مSظور مSظور حضحضحضحضىىىى32211519322115193221151932211519

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/09/1997مSكوك معرمSكوك معرمSكوك معرمSكوك معر32211182322111823221118232211182

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/05/1999موريد اميانموريد اميانموريد اميانموريد اميان32211315322113153221131532211315

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/01/1995مويس اميانمويس اميانمويس اميانمويس اميان32211042322110423221104232211042

021الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/11/1999موفق tوsرموفق tوsرموفق tوsرموفق tوsر32211369322113693221136932211369

32211448322114483221144832211448àموف_دي هنيàموف_دي هنيàموف_دي هنيàيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/07/2000موف_دي هنيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU025الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية10/05/1998مواكوي tوsرمواكوي tوsرمواكوي tوsرمواكوي tوsر32211225322112253221122532211225

015الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/09/1998مونZب سعادمونZب سعادمونZب سعادمونZب سعاد32211252322112523221125232211252

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/10/1998موهوب مسريةموهوب مسريةموهوب مسريةموهوب مسرية32211261322112613221126132211261

012الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/12/1997مميوين حSانمميوين حSانمميوين حSانمميوين حSان32211196322111963221119632211196

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةI12/06/1998° سك_نةI° سك_نةI° سك_نةI° سك_نة32211230322112303221123032211230

004الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةI19/09/1994دين شC·ءIدين شC·ءIدين شC·ءIدين شC·ء32211034322110343221103432211034

026الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةI13/09/2000س احلسن اميانIس احلسن اميانIس احلسن اميانIس احلسن اميان32211464322114643221146432211464

010الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةI25/02/1997فع �سCميةIفع �سCميةIفع �سCميةIفع �سCمية32211141322111413221114132211141

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/07/1996جنوم سCندسجنوم سCندسجنوم سCندسجنوم سCندس32211090322110903221109032211090

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/11/1998ندمSصور عبدالعايلندمSصور عبدالعايلندمSصور عبدالعايلندمSصور عبدالعايل32211274322112743221127432211274

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية18/09/2002ند#ري Mٓيةند#ري Mٓيةند#ري Mٓيةند#ري Mٓية32211610322116103221161032211610

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية08/07/2001ندمي ملياءندمي ملياءندمي ملياءندمي ملياء32211551322115513221155132211551

008الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/11/1996نعامن رضواننعامن رضواننعامن رضواننعامن رضوان32211120322111203221112032211120

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/05/1995نعناع زي�بنعناع زي�بنعناع زي�بنعناع زي�ب32211055322110553221105532211055

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية�27/12/1999كور ٕاحسان�كور ٕاحسان�كور ٕاحسان�كور ٕاحسان32211385322113853221138532211385

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/07/2000هنال موزونهنال موزونهنال موزونهنال موزون32211449322114493221144932211449

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية06/09/1995نور الف�نور الف�نور الف�نور الف�حححح محمد محمد محمد محمد32211065322110653221106532211065

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/01/2001نوي فاطمة الزهراءنوي فاطمة الزهراءنوي فاطمة الزهراءنوي فاطمة الزهراء32211510322115103221151032211510

020الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية20/08/1999هامشي صالح ا�#نهامشي صالح ا�#نهامشي صالح ا�#نهامشي صالح ا�#ن32211343322113433221134332211343

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية15/05/1999هرمZش �دجيةهرمZش �دجيةهرمZش �دجيةهرمZش �دجية32211319322113193221131932211319

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/12/1998هر�ش امميةهر�ش امميةهر�ش امميةهر�ش اممية32211287322112873221128732211287

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية19/07/2001هزيل ٕاميانهزيل ٕاميانهزيل ٕاميانهزيل ٕاميان32211554322115543221155432211554

025الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية04/07/2000هطايب هاجرهطايب هاجرهطايب هاجرهطايب هاجر32211446322114463221144632211446

033الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/03/2002هالل عز#زةهالل عز#زةهالل عز#زةهالل عز#زة32211603322116033221160332211603

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية28/12/1994مهزاين tMٔرممهزاين tMٔرممهزاين tMٔرممهزاين tMٔرم32211041322110413221104132211041

005الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية24/02/1995هنان رqاءهنان رqاءهنان رqاءهنان رqاء32211046322110463221104632211046

032الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/11/2001هور�ش امنيهور�ش امنيهور�ش امنيهور�ش امني32211589322115893221158932211589

32211458322114583221145832211458àهيفون هنيàهيفون هنيàهيفون هنيàيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية21/08/2000هيفون هنيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU025الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

006الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/02/1996وا� Mٔمميةوا� Mٔمميةوا� Mٔمميةوا� Mٔممية32211079322110793221107932211079
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

031الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية07/10/2001وارد زي�بوارد زي�بوارد زي�بوارد زي�ب32211574322115743221157432211574

014الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية25/05/1998واشCتو سلمىواشCتو سلمىواشCتو سلمىواشCتو سلمى32211228322112283221122832211228

022الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية30/01/2000واصف شC·ءواصف شC·ءواصف شC·ءواصف شC·ء32211399322113993221139932211399

028الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/2001ورد فردوسورد فردوسورد فردوسورد فردوس32211506322115063221150632211506

013الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/1998وردي امميةوردي امميةوردي امميةوردي اممية32211201322112013221120132211201

017الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية02/01/1999وريع *يلوريع *يلوريع *يلوريع *يل32211296322112963221129632211296

32211579322115793221157932211579àوصفي هنيàوصفي هنيàوصفي هنيàيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية22/10/2001وصفي هنيCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUن املعزتزتزتزتUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU031الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

016الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية12/11/1998وعراب �ا�وعراب �ا�وعراب �ا�وعراب �ا�32211273322112733221127332211273

018الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية17/05/1999واكك سهيلواكك سهيلواكك سهيلواكك سهيل32211320322113203221132032211320

027الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية26/12/2000و� عربية مSالو� عربية مSالو� عربية مSالو� عربية مSال32211499322114993221149932211499

007الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية05/08/1996يق_ين صفاءيق_ين صفاءيق_ين صفاءيق_ين صفاء32211095322110953221109532211095

030الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزييةا÷لغة �جنلزيية14/07/2001يوس ارشفيوس ارشفيوس ارشفيوس ارشف32211552322115523221155232211552

30111020301110203011102030111020AYYOUBAYYOUBAYYOUBAYYOUB    يوب مزوزMٔيوب مزوزMٔيوب مزوزMٔيوب مزوزMٔ30/04/1993ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU001طارق ا

30101251301012513010125130101251HOURIAHOURIAHOURIAHOURIA    باطيCباطيحورية لسCباطيحورية لسCباطيحورية لسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/09/1996حورية لسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU013ا

30111119301111193011111930111119MAJDAMAJDAMAJDAMAJDA    دةqدةز#كة ماqدةز#كة ماqدةز#كة ماqينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/09/1995ز#كة ماCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU006طارق ا

30111115301111153011111530111115SANAASANAASANAASANAA    ناء *المCناء *المسCناء *المسCناء *المسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/09/1995سCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU006طارق ا

30111097301110973011109730111097SIHAMSIHAMSIHAMSIHAM    ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/03/1995سعدي سهامسعدي سهامسعدي سهامسعدي سهامCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU005طارق ا

30111065301110653011106530111065SOUKAINASOUKAINASOUKAINASOUKAINA    ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/06/1994سك_نةسك_نةسك_نةسك_نةCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU004طارق ا

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/02/2001ااحل يش سك_نةااحل يش سك_نةااحل يش سك_نةااحل يش سك_نة30101565301015653010156530101565

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةUMٔ10/08/1998رامي حSانUMٔرامي حSانUMٔرامي حSانUMٔرامي حSان30101393301013933010139330101393

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/09/2000اUريتل ليىلاUريتل ليىلاUريتل ليىلاUريتل ليىل30111339301113393011133930111339

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/08/2001اUن الراUن الراUن الراUن الرىضىضىضىض سCناء سCناء سCناء سCناء30101582301015823010158230101582

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/08/1998اUن حلنني wرشىاUن حلنني wرشىاUن حلنني wرشىاUن حلنني wرشى30111247301112473011124730111247

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/11/2000ابو �سود امالابو �سود امالابو �سود امالابو �سود امال30111351301113513011135130111351

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ15/07/1999بو العسال فامضةMٔبو العسال فامضةMٔبو العسال فامضةMٔبو العسال فامضة30101465301014653010146530101465

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/01/1996ابو قد#ر فاطمةابو قد#ر فاطمةابو قد#ر فاطمةابو قد#ر فاطمة30111140301111403011114030111140

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/10/1995ابوالفالح ع£نابوالفالح ع£نابوالفالح ع£نابوالفالح ع£ن30111121301111213011112130111121

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/01/1997ابوا÷ليث حسCناءابوا÷ليث حسCناءابوا÷ليث حسCناءابوا÷ليث حسCناء30101268301012683010126830101268

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ01/01/1996بواملاكرم يوسفMٔبواملاكرم يوسفMٔبواملاكرم يوسفMٔبواملاكرم يوسف30111134301111343011113430111134

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/06/1996ابوالوفاء حSانابوالوفاء حSانابوالوفاء حSانابوالوفاء حSان30101232301012323010123230101232

30101154301011543010115430101154Èاجر#ري عبداملاÈاجر#ري عبداملاÈاجر#ري عبداملاÈينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/06/1995اجر#ري عبداملاCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU008ا

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/07/1997اqليلية لطيفةاqليلية لطيفةاqليلية لطيفةاqليلية لطيفة30101314301013143010131430101314

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/02/1996امجيعي محيدامجيعي محيدامجيعي محيدامجيعي محيد30101203301012033010120330101203

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/07/1997اجوادي Iديةاجوادي Iديةاجوادي Iديةاجوادي Iدية30111204301112043011120430111204

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/11/1995ا�ادي اUراهميا�ادي اUراهميا�ادي اUراهميا�ادي اUراهمي30101195301011953010119530101195

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/12/1996ا�ديدو Mٔيوبا�ديدو Mٔيوبا�ديدو Mٔيوبا�ديدو Mٔيوب30101261301012613010126130101261

30101577301015773010157730101577àت هنيtاحراàت هنيtاحراàت هنيtاحراàت هنيtينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/06/2001احراCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU029ا

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/09/1999احسا#ن ارق_ةاحسا#ن ارق_ةاحسا#ن ارق_ةاحسا#ن ارق_ة30101475301014753010147530101475

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/01/1997احامن محمداحامن محمداحامن محمداحامن محمد30101275301012753010127530101275

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/05/1996ا�دام سهاما�دام سهاما�دام سهاما�دام سهام30111153301111533011115330111153

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةM25/06/1998ٓخري ش ٕاميانMٓخري ش ٕاميانMٓخري ش ٕاميانMٓخري ش ٕاميان30101382301013823010138230101382

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/02/1994اخري ش �رسىاخري ش �رسىاخري ش �رسىاخري ش �رسى30101067301010673010106730101067

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/11/1998اخشSZة عبد ا¾يداخشSZة عبد ا¾يداخشSZة عبد ا¾يداخشSZة عبد ا¾يد30101411301014113010141130101411

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/12/2001اخSد° فاطمةاخSد° فاطمةاخSد° فاطمةاخSد° فاطمة30101596301015963010159630101596

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/04/1995اÂ فاطمةاÂ فاطمةاÂ فاطمةاÂ فاطمة30111099301110993011109930111099

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/11/1993اد سعيد نعميةاد سعيد نعميةاد سعيد نعميةاد سعيد نعمية30111046301110463011104630111046

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/01/1997اد *يل Mٔمحد فاطمة الزهراءاد *يل Mٔمحد فاطمة الزهراءاد *يل Mٔمحد فاطمة الزهراءاد *يل Mٔمحد فاطمة الزهراء30101274301012743010127430101274

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/11/1993اد هنا زي�باد هنا زي�باد هنا زي�باد هنا زي�ب30101043301010433010104330101043

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/06/1999ادار حSانادار حSانادار حSانادار حSان30111287301112873011128730111287

105/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/02/1994ادردور اميانادردور اميانادردور اميانادردور اميان30111055301110553011105530111055

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/04/1995ازم رضوانازم رضوانازم رضوانازم رضوان30111102301111023011110230111102

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/03/1997ازم محمدازم محمدازم محمدازم محمد30101294301012943010129430101294

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/03/2000ازمايم tرميةازمايم tرميةازمايم tرميةازمايم tرمية30101515301015153010151530101515

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/08/1998ازواري سلميازواري سلميازواري سلميازواري سلمي30111245301112453011124530111245

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ15/07/1995زوغ عز#زMٔزوغ عز#زMٔزوغ عز#زMٔزوغ عز#ز30101169301011693010116930101169

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/02/1996ازوويك خوازوويك خوازوويك خوازوويك خو����30101206301012063010120630101206

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ19/01/1993سامة ٕاميانMٔسامة ٕاميانMٔسامة ٕاميانMٔسامة ٕاميان30111008301110083011100830111008

رسرسرسرسار �دجيةار �دجيةار �دجيةار �دجية30111281301112813011128130111281 MٔMٔٔMMٔ26/04/1999ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU015طارق ا

رسرسرسرسور عبد الكرميور عبد الكرميور عبد الكرميور عبد الكرمي30111094301110943011109430111094 MٔMٔٔMMٔ15/03/1995ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU005طارق ا

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/10/1994اسغن محمداسغن محمداسغن محمداسغن محمد30101116301011163010111630101116

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/10/2000ٕاسامعيل نونٕاسامعيل نونٕاسامعيل نونٕاسامعيل نون30111346301113463011134630111346

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/09/1993ارشح حسCناءارشح حسCناءارشح حسCناءارشح حسCناء30111038301110383011103830111038

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/09/1997ارشيد عبدالنورارشيد عبدالنورارشيد عبدالنورارشيد عبدالنور30111208301112083011120830111208

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ15/01/1993رشيف زهريMٔرشيف زهريMٔرشيف زهريMٔرشيف زهري30111007301110073011100730111007

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/09/1997اشعيب �ا�اشعيب �ا�اشعيب �ا�اشعيب �ا�30111214301112143011121430111214

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ18/09/1994صبان محمدMٔصبان محمدMٔصبان محمدMٔصبان محمد30101113301011133010111330101113

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/02/2000اضهر عبد الغيناضهر عبد الغيناضهر عبد الغيناضهر عبد الغين30111321301113213011132130111321

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/09/1994اعبال رق_ةاعبال رق_ةاعبال رق_ةاعبال رق_ة30101110301011103010111030101110

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/12/2001اجعيل �دجيةاجعيل �دجيةاجعيل �دجيةاجعيل �دجية30111380301113803011138030111380

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ26/02/1996جعني سلمىMٔجعني سلمىMٔجعني سلمىMٔجعني سلمى30101208301012083010120830101208

30101441301014413010144130101441àاعراب هنيàاعراب هنيàاعراب هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/03/1999اعراب هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU023ا

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/08/2001اعرايب نورةاعرايب نورةاعرايب نورةاعرايب نورة30111371301113713011137130111371

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/02/1995اعريب عبد ا÷لطيفاعريب عبد ا÷لطيفاعريب عبد ا÷لطيفاعريب عبد ا÷لطيف30101141301011413010114130101141

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/01/1993اعر�ش سعيدةاعر�ش سعيدةاعر�ش سعيدةاعر�ش سعيدة30111004301110043011100430111004

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/09/2000اعاكر tوsراعاكر tوsراعاكر tوsراعاكر tوsر30101543301015433010154330101543

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ21/05/1994معر امحمدMٔمعر امحمدMٔمعر امحمدMٔمعر امحمد30101085301010853010108530101085

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/01/1994اÁالوي فاطمةاÁالوي فاطمةاÁالوي فاطمةاÁالوي فاطمة30111052301110523011105230111052

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةÁMٔ21/08/2000لميو *ادلÁMٔلميو *ادلÁMٔلميو *ادلÁMٔلميو *ادل30101538301015383010153830101538

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/06/1995اغندو Iديةاغندو Iديةاغندو Iديةاغندو Iدية30101155301011553010115530101155

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/06/2000اغنمي بدراغنمي بدراغنمي بدراغنمي بدر30101530301015303010153030101530

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/11/1994افردي السعديةافردي السعديةافردي السعديةافردي السعدية30111075301110753011107530111075

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/01/1997افعداس فاطمةافعداس فاطمةافعداس فاطمةافعداس فاطمة30101265301012653010126530101265

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/06/1995افقري �رسىافقري �رسىافقري �رسىافقري �رسى30101156301011563010115630101156

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ20/03/1993فيل فدوىMٔفيل فدوىMٔفيل فدوىMٔفيل فدوى30101016301010163010101630101016

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/12/1997اق´اعن فاطمةاق´اعن فاطمةاق´اعن فاطمةاق´اعن فاطمة30101337301013373010133730101337

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/06/1996اtبريي *لوي محمداtبريي *لوي محمداtبريي *لوي محمداtبريي *لوي محمد30111155301111553011115530111155

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/10/1995اtرمي زهرةاtرمي زهرةاtرمي زهرةاtرمي زهرة30111120301111203011112030111120

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ14/08/1997كزوز سهامMٔكزوز سهامMٔكزوز سهامMٔكزوز سهام30101318301013183010131830101318

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/06/1994اtساس ٕاtراماtساس ٕاtراماtساس ٕاtراماtساس ٕاtرام30101092301010923010109230101092

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�Mٔ03/03/1999طيب جامل�Mٔطيب جامل�Mٔطيب جامل�Mٔطيب جامل30101436301014363010143630101436

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/11/1997ا�طيب دنياا�طيب دنياا�طيب دنياا�طيب دنيا30111220301112203011122030111220

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�Mٔ13/01/1998طيب ملياء�Mٔطيب ملياء�Mٔطيب ملياء�Mٔطيب ملياء30101347301013473010134730101347

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�Mٔ28/01/1996وو محمد�Mٔوو محمد�Mٔوو محمد�Mٔوو محمد30101201301012013010120130101201

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/06/1999اااالكلكلكلكيل Mٔماليل Mٔماليل Mٔماليل Mٔمال30101455301014553010145530101455

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ10/04/1993كنري سك_نةMٔكنري سك_نةMٔكنري سك_نةMٔكنري سك_نة30101017301010173010101730101017

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/07/1994اكنيوي يوسفاكنيوي يوسفاكنيوي يوسفاكنيوي يوسف30101098301010983010109830101098

30101307301013073010130730101307àليq إالدر�يسàليq إالدر�يسàليq إالدر�يسàليq ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/06/1997إالدر�يسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU016ا

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�10/08/1994در�يس مسرية�در�يس مسرية�در�يس مسرية�در�يس مسرية30101102301011023010110230101102
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/06/1996إالدر�يس مىنإالدر�يس مىنإالدر�يس مىنإالدر�يس مىن30101229301012293010122930101229

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/07/1995أ�دريغي Mٔسامءأ�دريغي Mٔسامءأ�دريغي Mٔسامءأ�دريغي Mٔسامء30101167301011673010116730101167

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�17/05/1996راوي عبدالباسط�راوي عبدالباسط�راوي عبدالباسط�راوي عبدالباسط30101227301012273010122730101227

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/03/1995أ�شكر �دجيةأ�شكر �دجيةأ�شكر �دجيةأ�شكر �دجية30111098301110983011109830111098

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�04/07/1995شكر لبىن�شكر لبىن�شكر لبىن�شكر لبىن30101166301011663010116630101166

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/05/1997أ�شهب Mٔيوبأ�شهب Mٔيوبأ�شهب Mٔيوبأ�شهب Mٔيوب30111196301111963011119630111196

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�24/08/1993م فاطمة الزهراء�م فاطمة الزهراء�م فاطمة الزهراء�م فاطمة الزهراء30111036301110363011103630111036

30101546301015463010154630101546àأ�نصار هنيàأ�نصار هنيàأ�نصار هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/09/2000أ�نصار هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU028ا

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�25/11/1999مهوري عزا�#ن�مهوري عزا�#ن�مهوري عزا�#ن�مهوري عزا�#ن30111308301113083011130830111308

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/12/1996أ�يويب وهيبةأ�يويب وهيبةأ�يويب وهيبةأ�يويب وهيبة30101260301012603010126030101260

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/11/1997البايه tرميالبايه tرميالبايه tرميالبايه tرمي30101334301013343010133430101334

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/06/1995البحري حسCناءالبحري حسCناءالبحري حسCناءالبحري حسCناء30101159301011593010115930101159

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/09/1993البدراوي توريةالبدراوي توريةالبدراوي توريةالبدراوي تورية30101033301010333010103330101033

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/08/1993الربالربالربالربمغمغمغمغي محمدي محمدي محمدي محمد30101028301010283010102830101028

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/04/2001الرباكوي انتصارالرباكوي انتصارالرباكوي انتصارالرباكوي انتصار30111366301113663011136630111366

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/11/1998البرصي wرشىالبرصي wرشىالبرصي wرشىالبرصي wرشى30111260301112603011126030111260

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/06/1998البعمراين �دجيةالبعمراين �دجيةالبعمراين �دجيةالبعمراين �دجية30101381301013813010138130101381

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/06/1997الباليل *يلالباليل *يلالباليل *يلالباليل *يل30101308301013083010130830101308

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/01/1999البوزيدي �دجيةالبوزيدي �دجيةالبوزيدي �دجيةالبوزيدي �دجية30101422301014223010142230101422

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/11/1994البوسCين حسCناءالبوسCين حسCناءالبوسCين حسCناءالبوسCين حسCناء30111077301110773011107730111077

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/12/1999البوطاهريي لطيفةالبوطاهريي لطيفةالبوطاهريي لطيفةالبوطاهريي لطيفة30101493301014933010149330101493

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/01/1993البومعري اخل�ساءالبومعري اخل�ساءالبومعري اخل�ساءالبومعري اخل�ساء30111005301110053011100530111005

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/01/1998البوحييوي عبدالغفورالبوحييوي عبدالغفورالبوحييوي عبدالغفورالبوحييوي عبدالغفور30101353301013533010135330101353

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/03/2001البيض حمجوبةالبيض حمجوبةالبيض حمجوبةالبيض حمجوبة30111361301113613011136130111361

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/08/1998البيضوري ا�سالبيضوري ا�سالبيضوري ا�سالبيضوري ا�س30101391301013913010139130101391

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/08/2001التازي tوsرالتازي tوsرالتازي tوsرالتازي tوsر30101584301015843010158430101584

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/01/1994التائب مرميالتائب مرميالتائب مرميالتائب مرمي30111051301110513011105130111051

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/10/1999التبايب الهامالتبايب الهامالتبايب الهامالتبايب الهام30101481301014813010148130101481

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/09/2000التوايت مرميالتوايت مرميالتوايت مرميالتوايت مرمي30111343301113433011134330111343

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/05/2000اجلاUري معراجلاUري معراجلاUري معراجلاUري معر30101528301015283010152830101528

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1994اجلبو° غريبةاجلبو° غريبةاجلبو° غريبةاجلبو° غريبة30101054301010543010105430101054

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/01/1999اجلراري �لميةاجلراري �لميةاجلراري �لميةاجلراري �لمية30101426301014263010142630101426

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/08/1999اجلعداين Iديةاجلعداين Iديةاجلعداين Iديةاجلعداين Iدية30111295301112953011129530111295

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/04/1994اجلاكين فدوىاجلاكين فدوىاجلاكين فدوىاجلاكين فدوى30101078301010783010107830101078

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/07/1996اجليكوين اسامعيلاجليكوين اسامعيلاجليكوين اسامعيلاجليكوين اسامعيل30101240301012403010124030101240

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/09/1993احل يش امحداحل يش امحداحل يش امحداحل يش امحد30111039301110393011103930111039

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/04/1993احل يش املهدياحل يش املهدياحل يش املهدياحل يش املهدي30111019301110193011101930111019

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/06/1993احل يش سهاماحل يش سهاماحل يش سهاماحل يش سهام30101022301010223010102230101022

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/01/1997احلجباوي خواحلجباوي خواحلجباوي خواحلجباوي خو����30101266301012663010126630101266

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/08/1993احلجوي اtراماحلجوي اtراماحلجوي اtراماحلجوي اtرام30111033301110333011103330111033

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1995احلداد tوsراحلداد tوsراحلداد tوsراحلداد tوsر30101129301011293010112930101129

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/06/1995احلرqاوي wرشىاحلرqاوي wرشىاحلرqاوي wرشىاحلرqاوي wرشى30111107301111073011110730111107

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/12/1992احلرش املهدياحلرش املهدياحلرش املهدياحلرش املهدي30111001301110013011100130111001

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/04/1996احلرش سك_نةاحلرش سك_نةاحلرش سك_نةاحلرش سك_نة30101222301012223010122230101222

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/04/2000احلرشة زينةاحلرشة زينةاحلرشة زينةاحلرشة زينة30101521301015213010152130101521

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/04/1996احلراكوي �سنياحلراكوي �سنياحلراكوي �سنياحلراكوي �سني30101220301012203010122030101220

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/07/2000احلرمويل امميةاحلرمويل امميةاحلرمويل امميةاحلرمويل اممية30101533301015333010153330101533

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/09/1997احلزاب فرحاحلزاب فرحاحلزاب فرحاحلزاب فرح30101325301013253010132530101325

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/06/1993احلسCين سعيدةاحلسCين سعيدةاحلسCين سعيدةاحلسCين سعيدة30111025301110253011102530111025
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/07/1993احلسZين سارةاحلسZين سارةاحلسZين سارةاحلسZين سارة30111029301110293011102930111029

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1998امحلام MٔسCيةامحلام MٔسCيةامحلام MٔسCيةامحلام MٔسCية30111228301112283011122830111228

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/05/1998امحلدايش سوم_ةامحلدايش سوم_ةامحلدايش سوم_ةامحلدايش سوم_ة30101375301013753010137530101375

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/07/1997امحلداوي وفاءامحلداوي وفاءامحلداوي وفاءامحلداوي وفاء30101312301013123010131230101312

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/02/1999امحلراوي �لميةامحلراوي �لميةامحلراوي �لميةامحلراوي �لمية30111268301112683011126830111268

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/03/1999امحلري Mٔمميةامحلري Mٔمميةامحلري Mٔمميةامحلري Mٔممية30111275301112753011127530111275

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/05/1998امحلري tرميةامحلري tرميةامحلري tرميةامحلري tرمية30101378301013783010137830101378

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/05/1996امحليدي هندامحليدي هندامحليدي هندامحليدي هند30101228301012283010122830101228

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/07/1997امحلريي م_لودةامحلريي م_لودةامحلريي م_لودةامحلريي م_لودة30111200301112003011120030111200

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/08/1997احلنفي زtر�ءاحلنفي زtر�ءاحلنفي زtر�ءاحلنفي زtر�ء30111207301112073011120730111207

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/07/1998احلريش بديعةاحلريش بديعةاحلريش بديعةاحلريش بديعة30101388301013883010138830101388

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/05/1999احلريش �لميةاحلريش �لميةاحلريش �لميةاحلريش �لمية30101450301014503010145030101450

30111302301113023011130230111302àاحلمير هنيàاحلمير هنيàاحلمير هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/10/1999احلمير هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU016طارق ا

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/10/1995احلميودي يوسفاحلميودي يوسفاحلميودي يوسفاحلميودي يوسف30101190301011903010119030101190

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/10/1999اخلزري Mٔم_نةاخلزري Mٔم_نةاخلزري Mٔم_نةاخلزري Mٔم_نة30101483301014833010148330101483

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/03/1995اخلطاب هنداخلطاب هنداخلطاب هنداخلطاب هند30111091301110913011109130111091

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/01/2001اخلÛوين يد#راخلÛوين يد#راخلÛوين يد#راخلÛوين يد#ر30101560301015603010156030101560

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/06/1995اخلليقي يوسفاخلليقي يوسفاخلليقي يوسفاخلليقي يوسف30101164301011643010116430101164

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/01/1998اخلري نورةاخلري نورةاخلري نورةاخلري نورة30101348301013483010134830101348

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/01/1999ا�اودي �ا�ا�اودي �ا�ا�اودي �ا�ا�اودي �ا�30101424301014243010142430101424

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/03/2000ا�روايش Mٔم_نةا�روايش Mٔم_نةا�روايش Mٔم_نةا�روايش Mٔم_نة30111325301113253011132530111325

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/12/1994ا�روش �لميةا�روش �لميةا�روش �لميةا�روش �لمية30111078301110783011107830111078

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/10/1995ا�روش �سنيا�روش �سنيا�روش �سنيا�روش �سني30101189301011893010118930101189

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/12/1992ا�فايل حسنا�فايل حسنا�فايل حسنا�فايل حسن30101003301010033010100330101003

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/09/1999ا�مSايت ابÅساما�مSايت ابÅساما�مSايت ابÅساما�مSايت ابÅسام30111300301113003011130030111300

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/03/1997ا�وميي �دجيةا�وميي �دجيةا�وميي �دجيةا�وميي �دجية30101289301012893010128930101289

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/06/1995ا�يدي فاطمةا�يدي فاطمةا�يدي فاطمةا�يدي فاطمة30111106301111063011110630111106

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/03/1995الرايض مرميالرايض مرميالرايض مرميالرايض مرمي30111090301110903011109030111090

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/11/1997الر^طي عز#زةالر^طي عز#زةالر^طي عز#زةالر^طي عز#زة30111221301112213011122130111221

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/06/2000الر^ين فاحتةالر^ين فاحتةالر^ين فاحتةالر^ين فاحتة30111331301113313011133130111331

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/12/1998الربعي فاطمةالربعي فاطمةالربعي فاطمةالربعي فاطمة30111263301112633011126330111263

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/03/2000الرحو� اسامءالرحو� اسامءالرحو� اسامءالرحو� اسامء30101514301015143010151430101514

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/02/1998الردادي زي�بالردادي زي�بالردادي زي�بالردادي زي�ب30101360301013603010136030101360

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/07/1998الرصايف �زهةالرصايف �زهةالرصايف �زهةالرصايف �زهة30101387301013873010138730101387

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/10/1994الرق_يب رضوانالرق_يب رضوانالرق_يب رضوانالرق_يب رضوان30101117301011173010111730101117

30101594301015943010159430101594àالراكين هنيàالراكين هنيàالراكين هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/12/2001الراكين هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU030ا

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/06/1996الرويك اسCيةالرويك اسCيةالرويك اسCيةالرويك اسCية30101233301012333010123330101233

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/05/2000الريفي امميةالريفي امميةالريفي امميةالريفي اممية30111329301113293011132930111329

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/12/1993الزات مرميالزات مرميالزات مرميالزات مرمي30111047301110473011104730111047

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/06/1997الزايك عامدالزايك عامدالزايك عامدالزايك عامد30101309301013093010130930101309

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/08/2000الزاهدي ودادالزاهدي ودادالزاهدي ودادالزاهدي وداد30101536301015363010153630101536

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1994الزاهر ليىلالزاهر ليىلالزاهر ليىلالزاهر ليىل30101055301010553010105530101055

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/12/1995الزايه عبد هللالزايه عبد هللالزايه عبد هللالزايه عبد هللا30111133301111333011113330111133

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1998الزدراوي زهرةالزدراوي زهرةالزدراوي زهرةالزدراوي زهرة30101345301013453010134530101345

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/05/1999الزعري ايوبالزعري ايوبالزعري ايوبالزعري ايوب30111285301112853011128530111285

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/09/1996الزعوري يوسفالزعوري يوسفالزعوري يوسفالزعوري يوسف30111172301111723011117230111172

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/07/1998الزمراين سلمىالزمراين سلمىالزمراين سلمىالزمراين سلمى30101385301013853010138530101385

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/01/1994الزندايك سهامالزندايك سهامالزندايك سهامالزندايك سهام30101058301010583010105830101058

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/06/1996الزهر إالدر�يس Mٔم_نةالزهر إالدر�يس Mٔم_نةالزهر إالدر�يس Mٔم_نةالزهر إالدر�يس Mٔم_نة30101231301012313010123130101231
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/01/1993الزهري ف�ي�ةالزهري ف�ي�ةالزهري ف�ي�ةالزهري ف�ي�ة30111006301110063011100630111006

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/12/1997الزو#ن فاطمةالزو#ن فاطمةالزو#ن فاطمةالزو#ن فاطمة30101338301013383010133830101338

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/01/1998الزو#ن محمدالزو#ن محمدالزو#ن محمدالزو#ن محمد30101354301013543010135430101354

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/06/1999الز#ن فاطمة الزهراءالز#ن فاطمة الزهراءالز#ن فاطمة الزهراءالز#ن فاطمة الزهراء30111289301112893011128930111289

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/03/1997الساطي حSانالساطي حSانالساطي حSانالساطي حSان30111185301111853011118530111185

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/09/1996السحنوين الهامالسحنوين الهامالسحنوين الهامالسحنوين الهام30101246301012463010124630101246

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/06/1999السعدي مليكةالسعدي مليكةالسعدي مليكةالسعدي مليكة30101460301014603010146030101460

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/05/2001السعيدي tوsرالسعيدي tوsرالسعيدي tوsرالسعيدي tوsر30101574301015743010157430101574

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/10/2000السعيدي tوsرالسعيدي tوsرالسعيدي tوsرالسعيدي tوsر30111345301113453011134530111345

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/06/1995السكوري ع£نالسكوري ع£نالسكوري ع£نالسكوري ع£ن30101158301011583010115830101158

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/12/1996الساليم �مSةالساليم �مSةالساليم �مSةالساليم �مSة30101262301012623010126230101262

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/11/1995السلموين سعيدالسلموين سعيدالسلموين سعيدالسلموين سعيد30111122301111223011112230111122

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/11/1993السCنويس سهامالسCنويس سهامالسCنويس سهامالسCنويس سهام30101039301010393010103930101039

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/04/2000الشافعي tوsرالشافعي tوsرالشافعي tوsرالشافعي tوsر30111326301113263011132630111326

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/01/1994الشاوي ابÅسامالشاوي ابÅسامالشاوي ابÅسامالشاوي ابÅسام30101056301010563010105630101056

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/02/2000الشجري حسنالشجري حسنالشجري حسنالشجري حسن30101507301015073010150730101507

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/07/1996الرشيف Mٔسامءالرشيف Mٔسامءالرشيف Mٔسامءالرشيف Mٔسامء30111160301111603011116030111160

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/08/1998الرشقاوي Mٔيوبالرشقاوي Mٔيوبالرشقاوي Mٔيوبالرشقاوي Mٔيوب30111246301112463011124630111246

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/05/1996الرشقاوي يو�سالرشقاوي يو�سالرشقاوي يو�سالرشقاوي يو�س30101226301012263010122630101226

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/07/1996الرشيط �دجيةالرشيط �دجيةالرشيط �دجيةالرشيط �دجية30111157301111573011115730111157

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/04/1997الشقوري وهيبةالشقوري وهيبةالشقوري وهيبةالشقوري وهيبة30101297301012973010129730101297

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/07/2001الشواري دنياالشواري دنياالشواري دنياالشواري دنيا30101578301015783010157830101578

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/09/1996الصاحيب فاطمةالصاحيب فاطمةالصاحيب فاطمةالصاحيب فاطمة30111171301111713011117130111171

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/12/1997الصاط جوادالصاط جوادالصاط جوادالصاط جواد30101339301013393010133930101339

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/09/2000الصاالصاالصاالصاحلحلحلحل سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة30101547301015473010154730101547

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/02/1998الصاالصاالصاالصاحلحلحلحل فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة30101356301013563010135630101356

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/07/1999الصبار رق_ةالصبار رق_ةالصبار رق_ةالصبار رق_ة30111293301112933011129330111293

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1994الصبار مرميالصبار مرميالصبار مرميالصبار مرمي30111049301110493011104930111049

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/05/2001الصديقي عبد النارصالصديقي عبد النارصالصديقي عبد النارصالصديقي عبد النارص30111367301113673011136730111367

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/03/1993الصديقي فدوىالصديقي فدوىالصديقي فدوىالصديقي فدوى30101011301010113010101130101011

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/08/1995الصديقي هاجرالصديقي هاجرالصديقي هاجرالصديقي هاجر30101173301011733010117330101173

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/09/1997الصغري سك_نةالصغري سك_نةالصغري سك_نةالصغري سك_نة30101321301013213010132130101321

30101549301015493010154930101549àالصغري هنيàالصغري هنيàالصغري هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/11/2000الصغري هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU028ا

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/09/1994الصغريي مرميالصغريي مرميالصغريي مرميالصغريي مرمي30101109301011093010110930101109

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/09/2000الصلحي املهديالصلحي املهديالصلحي املهديالصلحي املهدي30111344301113443011134430111344

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/10/1998الصالصالصالصهنهنهنهنا° الزهرةا° الزهرةا° الزهرةا° الزهرة30101406301014063010140630101406

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/05/1999الضاوي مرميالضاوي مرميالضاوي مرميالضاوي مرمي30101451301014513010145130101451

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/12/1996الضعيف صفاءالضعيف صفاءالضعيف صفاءالضعيف صفاء30101258301012583010125830101258

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/04/1999الطالب �دجيةالطالب �دجيةالطالب �دجيةالطالب �دجية30101444301014443010144430101444

30101414301014143010141430101414Èالطاليب عبد املاÈالطاليب عبد املاÈالطاليب عبد املاÈينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/11/1998الطاليب عبد املاCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU021ا

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/12/1995الطاهري الهامالطاهري الهامالطاهري الهامالطاهري الهام30111130301111303011113030111130

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/08/1995الطاهري سك_نةالطاهري سك_نةالطاهري سك_نةالطاهري سك_نة30101181301011813010118130101181

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/02/1996الطباالطباالطباالطباخخخخ عبد الف�اح عبد الف�اح عبد الف�اح عبد الف�اح30101204301012043010120430101204

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/05/2002الطويل فاطمة الزهراءالطويل فاطمة الزهراءالطويل فاطمة الزهراءالطويل فاطمة الزهراء30101600301016003010160030101600

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/10/1996الطييب عبد الرحامنالطييب عبد الرحامنالطييب عبد الرحامنالطييب عبد الرحامن30111173301111733011117330111173

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/07/1994العابد ام_نةالعابد ام_نةالعابد ام_نةالعابد ام_نة30101096301010963010109630101096

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/10/1998العابد عبد الصمدالعابد عبد الصمدالعابد عبد الصمدالعابد عبد الصمد30111255301112553011125530111255

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/07/1994العبايس سلمىالعبايس سلمىالعبايس سلمىالعبايس سلمى30101100301011003010110030101100

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/08/1998العبايس tوsرالعبايس tوsرالعبايس tوsرالعبايس tوsر30101396301013963010139630101396
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/04/2000العتباوي Iديةالعتباوي Iديةالعتباوي Iديةالعتباوي Iدية30101525301015253010152530101525

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/11/1999الع´ان مSالالع´ان مSالالع´ان مSالالع´ان مSال30101485301014853010148530101485

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/03/1995العر^ت جنوةالعر^ت جنوةالعر^ت جنوةالعر^ت جنوة30101143301011433010114330101143

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/05/1999العرويس معاذالعرويس معاذالعرويس معاذالعرويس معاذ30101447301014473010144730101447

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/04/1999العزري مىنالعزري مىنالعزري مىنالعزري مىن30111280301112803011128030111280

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/05/1996العزوزي يوسفالعزوزي يوسفالعزوزي يوسفالعزوزي يوسف30111152301111523011115230111152

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/07/1998العطار �سنيالعطار �سنيالعطار �سنيالعطار �سني30101389301013893010138930101389

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/03/1996العكري العكري العكري العكري ����انانانان30111146301111463011114630111146

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/10/1999العاليل wرشىالعاليل wرشىالعاليل wرشىالعاليل wرشى30101480301014803010148030101480

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/06/1995العالم �لميةالعالم �لميةالعالم �لميةالعالم �لمية30101157301011573010115730101157

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/03/1999العالم فاحتةالعالم فاحتةالعالم فاحتةالعالم فاحتة30111274301112743011127430111274

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/02/1993العالوي عبد الكرميالعالوي عبد الكرميالعالوي عبد الكرميالعالوي عبد الكرمي30111011301110113011101130111011

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/07/1995العلمي محمدالعلمي محمدالعلمي محمدالعلمي محمد30111109301111093011110930111109

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/01/2001العلوي املصطفىالعلوي املصطفىالعلوي املصطفىالعلوي املصطفى30111360301113603011136030111360

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/06/1999العمراين ح_اةالعمراين ح_اةالعمراين ح_اةالعمراين ح_اة30111286301112863011128630111286

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/08/1993العمراين سعيدالعمراين سعيدالعمراين سعيدالعمراين سعيد30111035301110353011103530111035

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/12/2001العمراوي زtر�ءالعمراوي زtر�ءالعمراوي زtر�ءالعمراوي زtر�ء30101597301015973010159730101597

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/07/2000العمري زي�بالعمري زي�بالعمري زي�بالعمري زي�ب30111336301113363011133630111336

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/03/1995العناب زهورالعناب زهورالعناب زهورالعناب زهور30111089301110893011108930111089

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/05/2000العود حSانالعود حSانالعود حSانالعود حSان30101527301015273010152730101527

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/04/1993العيان عفافالعيان عفافالعيان عفافالعيان عفاف30111018301110183011101830111018

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/11/2000العريج Iديةالعريج Iديةالعريج Iديةالعريج Iدية30111352301113523011135230111352

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/11/1998العZساوي حSانالعZساوي حSانالعZساوي حSانالعZساوي حSان30111258301112583011125830111258

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/08/1995العيين محمدالعيين محمدالعيين محمدالعيين محمد30101178301011783010117830101178

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/11/1993الغازي عبد الكرميالغازي عبد الكرميالغازي عبد الكرميالغازي عبد الكرمي30111044301110443011104430111044

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/01/2001الغافري غيالغافري غيالغافري غيالغافري غيثثثثةةةة30101556301015563010155630101556

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/10/1999الغر �زهةالغر �زهةالغر �زهةالغر �زهة30101479301014793010147930101479

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/07/2001الغرويس �دجيةالغرويس �دجيةالغرويس �دجيةالغرويس �دجية30111369301113693011136930111369

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/03/1993الغنايم زي�بالغنايم زي�بالغنايم زي�بالغنايم زي�ب30101013301010133010101330101013

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/08/1998الغنبو ف�ي�ةالغنبو ف�ي�ةالغنبو ف�ي�ةالغنبو ف�ي�ة30111244301112443011124430111244

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/07/2000الغنضور سCناءالغنضور سCناءالغنضور سCناءالغنضور سCناء30111335301113353011133530111335

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/09/1994الغوايل Mٔيوبالغوايل Mٔيوبالغوايل Mٔيوبالغوايل Mٔيوب30101115301011153010111530101115

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/05/1997الفادي مرميالفادي مرميالفادي مرميالفادي مرمي30111195301111953011119530111195

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/09/1993الفاضيل نور الصباحالفاضيل نور الصباحالفاضيل نور الصباحالفاضيل نور الصباح30111040301110403011104030111040

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/05/1995الفòار عبد الكVريالفòار عبد الكVريالفòار عبد الكVريالفòار عبد الكVري30111104301111043011110430111104

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/03/1997الفرا° مرادالفرا° مرادالفرا° مرادالفرا° مراد30111188301111883011118830111188

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/02/1994الفزين مصطفىالفزين مصطفىالفزين مصطفىالفزين مصطفى30101064301010643010106430101064

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/04/1996الفالح مرادالفالح مرادالفالح مرادالفالح مراد30101216301012163010121630101216

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/09/1993الفلوس محمدالفلوس محمدالفلوس محمدالفلوس محمد30111042301110423011104230111042

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/02/1996الفوال عزا�#نالفوال عزا�#نالفوال عزا�#نالفوال عزا�#ن30101209301012093010120930101209

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/04/1999القامسي ليىلالقامسي ليىلالقامسي ليىلالقامسي ليىل30101445301014453010144530101445

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/07/1996القايدي جنوىالقايدي جنوىالقايدي جنوىالقايدي جنوى30101238301012383010123830101238

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/01/1995القاÒيش املهديالقاÒيش املهديالقاÒيش املهديالقاÒيش املهدي30101132301011323010113230101132

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/08/1995القVيل جعفرالقVيل جعفرالقVيل جعفرالقVيل جعفر30111112301111123011111230111112

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/01/2000القد#ري �ا�القد#ري �ا�القد#ري �ا�القد#ري �ا�30111318301113183011131830111318

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/12/1997القريش جنميالقريش جنميالقريش جنميالقريش جنمي30111227301112273011122730111227

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/02/2000القر�يش هندالقر�يش هندالقر�يش هندالقر�يش هند30101504301015043010150430101504

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/07/1999القضيوي �در�يس سهامالقضيوي �در�يس سهامالقضيوي �در�يس سهامالقضيوي �در�يس سهام30111290301112903011129030111290

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/04/2000القSيب �مسنيالقSيب �مسنيالقSيب �مسنيالقSيب �مسني30101520301015203010152030101520
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1995الاكريت مسيةالاكريت مسيةالاكريت مسيةالاكريت مسية30101130301011303010113030101130

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/02/1995الاكطع سام_ةالاكطع سام_ةالاكطع سام_ةالاكطع سام_ة30101138301011383010113830101138

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/04/1995الاكالاكالاكالاكظظظظمي حسCناءمي حسCناءمي حسCناءمي حسCناء30111101301111013011110130111101

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/04/2001الاكمل فاطمة الزهراءالاكمل فاطمة الزهراءالاكمل فاطمة الزهراءالاكمل فاطمة الزهراء30101573301015733010157330101573

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/05/1996الكVاري هدىالكVاري هدىالكVاري هدىالكVاري هدى30101224301012243010122430101224

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/04/1996الك�الوي زي�بالك�الوي زي�بالك�الوي زي�بالك�الوي زي�ب30111148301111483011114830111148

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/11/1995الكريش Mٔسامءالكريش Mٔسامءالكريش Mٔسامءالكريش Mٔسامء30101194301011943010119430101194

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/06/1993الكرواين سCناءالكرواين سCناءالكرواين سCناءالكرواين سCناء30101023301010233010102330101023

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/02/2000الكرويم شC·ءالكرويم شC·ءالكرويم شC·ءالكرويم شC·ء30101505301015053010150530101505

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/05/1994الكسواين وهيبةالكسواين وهيبةالكسواين وهيبةالكسواين وهيبة30111063301110633011106330111063

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/11/1994الكزني لبناالكزني لبناالكزني لبناالكزني لبنا30101121301011213010112130101121

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/02/1995الكوري حSانالكوري حSانالكوري حSانالكوري حSان30101137301011373010113730101137

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/10/1997الكوري فاطمة الزهراءالكوري فاطمة الزهراءالكوري فاطمة الزهراءالكوري فاطمة الزهراء30111217301112173011121730111217

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/03/1993الك_�ل عتيقةالك_�ل عتيقةالك_�ل عتيقةالك_�ل عتيقة30101015301010153010101530101015

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/02/2000الكZيس رqاءالكZيس رqاءالكZيس رqاءالكZيس رqاء30111319301113193011131930111319

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/06/1995املازوزي هنداملازوزي هنداملازوزي هنداملازوزي هند30101161301011613010116130101161

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/10/2001املايض امياناملايض امياناملايض امياناملايض اميان30101588301015883010158830101588

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/01/2001املالقي فاطمة الزهراءاملالقي فاطمة الزهراءاملالقي فاطمة الزهراءاملالقي فاطمة الزهراء30101559301015593010155930101559

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/02/1993املاموين حسVZةاملاموين حسVZةاملاموين حسVZةاملاموين حسVZة30111014301110143011101430111014

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/01/1996املباريك حسCناءاملباريك حسCناءاملباريك حسCناءاملباريك حسCناء30111137301111373011113730111137

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/09/1997املربويك فاطمةاملربويك فاطمةاملربويك فاطمةاملربويك فاطمة30101322301013223010132230101322

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/09/2000املتوtيل مرمياملتوtيل مرمياملتوtيل مرمياملتوtيل مرمي30101545301015453010154530101545

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/03/1997ا¾يد محمدا¾يد محمدا¾يد محمدا¾يد محمد30101287301012873010128730101287

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/01/1996احملبوب محزةاحملبوب محزةاحملبوب محزةاحملبوب محزة30111136301111363011113630111136

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/04/1998احملمدي سك_نةاحملمدي سك_نةاحملمدي سك_نةاحملمدي سك_نة30101367301013673010136730101367

�زويم ا�سزويم ا�سزويم ا�سزويم ا�س30101086301010863010108630101086���005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/05/1994اااا

�Zيس غزالنZيس غزالنZيس غزالنZيس غزالن30111354301113543011135430111354���018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/12/2000اااا

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/12/1997املدا� سك_نةاملدا� سك_نةاملدا� سك_نةاملدا� سك_نة30101336301013363010133630101336

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/11/1997املدن راضيةاملدن راضيةاملدن راضيةاملدن راضية30111223301112233011122330111223

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/02/1994املرس عبد العاطياملرس عبد العاطياملرس عبد العاطياملرس عبد العاطي30101065301010653010106530101065

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/11/1994املزtيطى �لميةاملزtيطى �لميةاملزtيطى �لميةاملزtيطى �لمية30101125301011253010112530101125

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/04/2000املزIب wسمةاملزIب wسمةاملزIب wسمةاملزIب wسمة30101524301015243010152430101524

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/08/1993املسCتوي ليىلاملسCتوي ليىلاملسCتوي ليىلاملسCتوي ليىل30111034301110343011103430111034

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/02/2000املسعودي مرمياملسعودي مرمياملسعودي مرمياملسعودي مرمي30101512301015123010151230101512

30111328301113283011132830111328àاملسعودي هنيàاملسعودي هنيàاملسعودي هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/05/2000املسعودي هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU017طارق ا

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/05/1997املشكوري فاطمةاملشكوري فاطمةاملشكوري فاطمةاملشكوري فاطمة30111193301111933011119330111193

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/03/2001املعر�ش فاطمة الزهراءاملعر�ش فاطمة الزهراءاملعر�ش فاطمة الزهراءاملعر�ش فاطمة الزهراء30101570301015703010157030101570

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/07/2001املعزوزي شC·ءاملعزوزي شC·ءاملعزوزي شC·ءاملعزوزي شC·ء30101580301015803010158030101580

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/01/1998املعيين ٕاtراماملعيين ٕاtراماملعيين ٕاtراماملعيين ٕاtرام30111231301112313011123130111231

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/06/2000املعيين زي�باملعيين زي�باملعيين زي�باملعيين زي�ب30101532301015323010153230101532

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/06/1993املغدر �دجيةاملغدر �دجيةاملغدر �دجيةاملغدر �دجية30101021301010213010102130101021

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/07/1993املغدر مرمياملغدر مرمياملغدر مرمياملغدر مرمي30111030301110303011103030111030

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/02/2000املغراوي ابÅساماملغراوي ابÅساماملغراوي ابÅساماملغراوي ابÅسام30111322301113223011132230111322

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/10/1995املغزاوي بورشىاملغزاوي بورشىاملغزاوي بورشىاملغزاوي بورشى30101188301011883010118830101188

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/07/1999املاكوي جنوىاملاكوي جنوىاملاكوي جنوىاملاكوي جنوى30111291301112913011129130111291

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/12/1993املكSوي نور ا�#ناملكSوي نور ا�#ناملكSوي نور ا�#ناملكSوي نور ا�#ن30101047301010473010104730101047

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/07/1998املك_لس فاحتةاملك_لس فاحتةاملك_لس فاحتةاملك_لس فاحتة30111242301112423011124230111242

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/05/1997املاليل يوسفاملاليل يوسفاملاليل يوسفاملاليل يوسف30111194301111943011119430111194

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/08/1995امللياين محمدامللياين محمدامللياين محمدامللياين محمد30101174301011743010117430101174
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/10/1998املناين رشCيداملناين رشCيداملناين رشCيداملناين رشCيد30111256301112563011125630111256

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/03/1995املناين فاطمة الزهراءاملناين فاطمة الزهراءاملناين فاطمة الزهراءاملناين فاطمة الزهراء30101146301011463010114630101146

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/08/1993املنتصري سهاماملنتصري سهاماملنتصري سهاماملنتصري سهام30111032301110323011103230111032

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/07/1996املنصوري سك_نةاملنصوري سك_نةاملنصوري سك_نةاملنصوري سك_نة30101241301012413010124130101241

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/05/1993املنصوري سلميةاملنصوري سلميةاملنصوري سلميةاملنصوري سلمية30101019301010193010101930101019

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/12/1999املنقاري حSاناملنقاري حSاناملنقاري حSاناملنقاري حSان30101496301014963010149630101496

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/11/1998املنقاري موىساملنقاري موىساملنقاري موىساملنقاري موىس30101415301014153010141530101415

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/01/1995املنوي Mٔمميةاملنوي Mٔمميةاملنوي Mٔمميةاملنوي Mٔممية30101133301011333010113330101133

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/10/1994املنيوي عبد اجلباراملنيوي عبد اجلباراملنيوي عبد اجلباراملنيوي عبد اجلبار30111074301110743011107430111074

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/09/1999املو�د سعيدةاملو�د سعيدةاملو�د سعيدةاملو�د سعيدة30111301301113013011130130111301

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/11/1996املويل حسناملويل حسناملويل حسناملويل حسن30101254301012543010125430101254

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/03/2001املريي فاطمة الزهراءاملريي فاطمة الزهراءاملريي فاطمة الزهراءاملريي فاطمة الزهراء30111364301113643011136430111364

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/03/1997املياملياملياملييضيضيضيض ف�ي�ة ف�ي�ة ف�ي�ة ف�ي�ة30111187301111873011118730111187

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/2001النارصي مرميالنارصي مرميالنارصي مرميالنارصي مرمي30111357301113573011135730111357

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/04/1993الناصري جناتالناصري جناتالناصري جناتالناصري جنات30111016301110163011101630111016

020طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/05/2003الناالناالناالناظظظظري فاطمة الزهراءري فاطمة الزهراءري فاطمة الزهراءري فاطمة الزهراء30111384301113843011138430111384

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/02/1997النافعي محمدالنافعي محمدالنافعي محمدالنافعي محمد30101279301012793010127930101279

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/03/1996النكر الهامشيالنكر الهامشيالنكر الهامشيالنكر الهامشي30101211301012113010121130101211

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/01/2001النكشاوي عبد ا÷لطيفالنكشاوي عبد ا÷لطيفالنكشاوي عبد ا÷لطيفالنكشاوي عبد ا÷لطيف30101558301015583010155830101558

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/11/2000النيوف جنوىالنيوف جنوىالنيوف جنوىالنيوف جنوى30111349301113493011134930111349

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/01/1995الهاديف مرميالهاديف مرميالهاديف مرميالهاديف مرمي30111082301110823011108230111082

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/09/1998الهندوز فاطمةالهندوز فاطمةالهندوز فاطمةالهندوز فاطمة30101402301014023010140230101402

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/05/1997اله�شري wرشىاله�شري wرشىاله�شري wرشىاله�شري wرشى30101305301013053010130530101305

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/02/1993الهنوي الهنوي الهنوي الهنوي حضحضحضحضىىىى30111010301110103011101030111010

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/12/1997الهيبة شC·ءالهيبة شC·ءالهيبة شC·ءالهيبة شC·ء30101342301013423010134230101342

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/07/1994الهيà شC·ءالهيà شC·ءالهيà شC·ءالهيà شC·ء30101094301010943010109430101094

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/03/2001الوايص ام_نةالوايص ام_نةالوايص ام_نةالوايص ام_نة30101571301015713010157130101571

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/05/1996الواعر ثوريةالواعر ثوريةالواعر ثوريةالواعر ثورية30101223301012233010122330101223

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/02/1996الوايف اUراهميالوايف اUراهميالوايف اUراهميالوايف اUراهمي30111142301111423011114230111142

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/01/1994الوايف عبد النارصالوايف عبد النارصالوايف عبد النارصالوايف عبد النارص30111054301110543011105430111054

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/05/1994الوايل Iديةالوايل Iديةالوايل Iديةالوايل Iدية30101088301010883010108830101088

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/05/1995الوانيب عبد ا¾يدالوانيب عبد ا¾يدالوانيب عبد ا¾يدالوانيب عبد ا¾يد30101153301011533010115330101153

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/01/1993الوراد عبد العز#زالوراد عبد العز#زالوراد عبد العز#زالوراد عبد العز#ز30101007301010073010100730101007

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/10/2001الوراري مرميالوراري مرميالوراري مرميالوراري مرمي30101587301015873010158730101587

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/02/1998الوردايش حمسنالوردايش حمسنالوردايش حمسنالوردايش حمسن30111233301112333011123330111233

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/08/1993الوعيد الزييدالوعيد الزييدالوعيد الزييدالوعيد الزييد30101026301010263010102630101026

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/08/1993اليعقويب صفاءاليعقويب صفاءاليعقويب صفاءاليعقويب صفاء30101029301010293010102930101029

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/07/1994اليعكويب عبداحلكمياليعكويب عبداحلكمياليعكويب عبداحلكمياليعكويب عبداحلكمي30101095301010953010109530101095

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/04/1998ال·ين سارةال·ين سارةال·ين سارةال·ين سارة30101366301013663010136630101366

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/01/1997اليوسفي احساناليوسفي احساناليوسفي احساناليوسفي احسان30101270301012703010127030101270

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/01/1999اليوسفي سعيداليوسفي سعيداليوسفي سعيداليوسفي سعيد30101428301014283010142830101428

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/12/1999اليويس مرمياليويس مرمياليويس مرمياليويس مرمي30111310301113103011131030111310

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/03/1995اليو�يس *يلاليو�يس *يلاليو�يس *يلاليو�يس *يل30111095301110953011109530111095

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ02/01/1993مVريtو ٕاسامعيلMٔمVريtو ٕاسامعيلMٔمVريtو ٕاسامعيلMٔمVريtو ٕاسامعيل30101006301010063010100630101006

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/12/2000امزيل فاطمةامزيل فاطمةامزيل فاطمةامزيل فاطمة30101554301015543010155430101554

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/04/1993امغار زهرةامغار زهرةامغار زهرةامغار زهرة30111017301110173011101730111017

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ05/02/1994مغري �دجيةMٔمغري �دجيةMٔمغري �دجيةMٔمغري �دجية30101066301010663010106630101066

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/03/1997امغي�_ف اسامعيلامغي�_ف اسامعيلامغي�_ف اسامعيلامغي�_ف اسامعيل30101290301012903010129030101290

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/12/1998اµيدرا فاطمة الزهراءاµيدرا فاطمة الزهراءاµيدرا فاطمة الزهراءاµيدرا فاطمة الزهراء30111262301112623011126230111262
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/09/1995ام_نة هامشيام_نة هامشيام_نة هامشيام_نة هامشي30111114301111143011111430111114

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/09/1995اIرص عبد احلقاIرص عبد احلقاIرص عبد احلقاIرص عبد احلق30101185301011853010118530101185

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/09/1993انعي�_عة ح_اةانعي�_عة ح_اةانعي�_عة ح_اةانعي�_عة ح_اة30101030301010303010103030101030

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/07/1995اهالل �زهةاهالل �زهةاهالل �زهةاهالل �زهة30101171301011713010117130101171

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/09/2000اهالن �دجيةاهالن �دجيةاهالن �دجيةاهالن �دجية30101542301015423010154230101542

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/02/1998اواحلنايف زtر�ءاواحلنايف زtر�ءاواحلنايف زtر�ءاواحلنايف زtر�ء30101359301013593010135930101359

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/12/2001اوالرايم فااوالرايم فااوالرايم فااوالرايم فاظظظظمةمةمةمة30101595301015953010159530101595

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/09/1993اواملااواملااواملااواملاحلحلحلحل �دجية �دجية �دجية �دجية30101035301010353010103530101035

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1994اوبندرع فريدةاوبندرع فريدةاوبندرع فريدةاوبندرع فريدة30101052301010523010105230101052

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/04/1996اوهبا سك_نةاوهبا سك_نةاوهبا سك_نةاوهبا سك_نة30111149301111493011114930111149

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ27/10/2001وçسMٔوçسMٔوçسMٔوçسىكىكىكىك زهرة زهرة زهرة زهرة30101590301015903010159030101590

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/02/1997اوqا Iديةاوqا Iديةاوqا Iديةاوqا Iدية30101281301012813010128130101281

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ10/08/1995وqدي سك_نةMٔوqدي سك_نةMٔوqدي سك_نةMٔوqدي سك_نة30101176301011763010117630101176

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ20/11/1995و*دي اسامعيلMٔو*دي اسامعيلMٔو*دي اسامعيلMٔو*دي اسامعيل30111126301111263011112630111126

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ14/02/1995وفو� الصاMٔوفو� الصاMٔوفو� الصاMٔوفو� الصاحلحلحلحل30101139301011393010113930101139

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/03/1994اولشكر �دجيةاولشكر �دجيةاولشكر �دجيةاولشكر �دجية30101075301010753010107530101075

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/02/2001ٕايباش ٕاtرامٕايباش ٕاtرامٕايباش ٕاtرامٕايباش ٕاtرام30101563301015633010156330101563

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/02/1996ايت امحد سعيدايت امحد سعيدايت امحد سعيدايت امحد سعيد30111143301111433011114330111143

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/08/1998ايت اعراب محمدايت اعراب محمدايت اعراب محمدايت اعراب محمد30101392301013923010139230101392

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/05/1998ايت ا*يل ودار سلمىايت ا*يل ودار سلمىايت ا*يل ودار سلمىايت ا*يل ودار سلمى30101374301013743010137430101374

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/10/1994ايت افقري ايوبايت افقري ايوبايت افقري ايوبايت افقري ايوب30101118301011183010111830101118

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/04/1997ايت احلاج معاذايت احلاج معاذايت احلاج معاذايت احلاج معاذ30111190301111903011119030111190

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/08/1994ايت الرا�س فاطمةايت الرا�س فاطمةايت الرا�س فاطمةايت الرا�س فاطمة30101106301011063010110630101106

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/04/1997ايت الشCيخ حسCناءايت الشCيخ حسCناءايت الشCيخ حسCناءايت الشCيخ حسCناء30101300301013003010130030101300

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/12/1999ايت الصديق اسامعيلايت الصديق اسامعيلايت الصديق اسامعيلايت الصديق اسامعيل30111309301113093011130930111309

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/03/2000ايت القائد سهامايت القائد سهامايت القائد سهامايت القائد سهام30101517301015173010151730101517

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/09/1997ايت املعايت املعايت املعايت املعململململ محمد محمد محمد محمد30111210301112103011121030111210

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ02/04/1995يت املهدي حسCينMٔيت املهدي حسCينMٔيت املهدي حسCينMٔيت املهدي حسCين30111100301111003011110030111100

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/06/2000ايت امVارك اميانايت امVارك اميانايت امVارك اميانايت امVارك اميان30111333301113333011133330111333

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ16/04/1997يت بال *يلMٔيت بال *يلMٔيت بال *يلMٔيت بال *يل30101299301012993010129930101299

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/02/1997ايت ايت ايت ايت متمتمتمتكونت فاطمة الزهراءكونت فاطمة الزهراءكونت فاطمة الزهراءكونت فاطمة الزهراء30101278301012783010127830101278

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/03/1993ايت توش�ت محمدايت توش�ت محمدايت توش�ت محمدايت توش�ت محمد30101014301010143010101430101014

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ20/07/1996يت �دا بورحمي �سنيMٔيت �دا بورحمي �سنيMٔيت �دا بورحمي �سنيMٔيت �دا بورحمي �سني30101239301012393010123930101239

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ26/07/1997يت حقي عبد العز#زMٔيت حقي عبد العز#زMٔيت حقي عبد العز#زMٔيت حقي عبد العز#ز30111202301112023011120230111202

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/07/1999ايت محو هبا سعيدايت محو هبا سعيدايت محو هبا سعيدايت محو هبا سعيد30101468301014683010146830101468

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/01/1997ايت رحو Iديةايت رحو Iديةايت رحو Iديةايت رحو Iدية30111182301111823011118230111182

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/11/1997ايت رحوا *ادلايت رحوا *ادلايت رحوا *ادلايت رحوا *ادل30101331301013313010133130101331

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/12/1995ايت سعيد عبد الف�احايت سعيد عبد الف�احايت سعيد عبد الف�احايت سعيد عبد الف�اح30111131301111313011113130111131

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/01/1998ايت عبو عبد الوا�دايت عبو عبد الوا�دايت عبو عبد الوا�دايت عبو عبد الوا�د30111229301112293011122930111229

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/09/1998ايت عطا سل·نايت عطا سل·نايت عطا سل·نايت عطا سل·ن30111251301112513011125130111251

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/02/1993ايت *ال ورديةايت *ال ورديةايت *ال ورديةايت *ال وردية30101010301010103010101030101010

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/01/2000ايت *يل سوم_ةايت *يل سوم_ةايت *يل سوم_ةايت *يل سوم_ة30101503301015033010150330101503

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/08/1994ايت *يل فاطمةايت *يل فاطمةايت *يل فاطمةايت *يل فاطمة30111072301110723011107230111072

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/03/2000ايت قايس كاملايت قايس كاملايت قايس كاملايت قايس كامل30111324301113243011132430111324

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/01/2000ايت حلبZب �لميةايت حلبZب �لميةايت حلبZب �لميةايت حلبZب �لمية30101500301015003010150030101500

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/01/1997ايت محمود بوUكرايت محمود بوUكرايت محمود بوUكرايت محمود بوUكر30101269301012693010126930101269

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ02/03/2000يت مSديل عبد الرزاقMٔيت مSديل عبد الرزاقMٔيت مSديل عبد الرزاقMٔيت مSديل عبد الرزاق30111323301113233011132330111323

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/03/1995ايت مSصور ابÅسامايت مSصور ابÅسامايت مSصور ابÅسامايت مSصور ابÅسام30101145301011453010114530101145

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/03/1999ايت م_لود عتيقةايت م_لود عتيقةايت م_لود عتيقةايت م_لود عتيقة30101438301014383010143830101438
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/06/1998ايت ويم محمدايت ويم محمدايت ويم محمدايت ويم محمد30101380301013803010138030101380

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/07/1993ايت يوسف �دجيةايت يوسف �دجيةايت يوسف �دجيةايت يوسف �دجية30111027301110273011102730111027

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/01/1996ايت يوسف *يل زي�بايت يوسف *يل زي�بايت يوسف *يل زي�بايت يوسف *يل زي�ب30111138301111383011113830111138

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةMٔ25/07/2000يت يوسف فاطمةMٔيت يوسف فاطمةMٔيت يوسف فاطمةMٔيت يوسف فاطمة30101535301015353010153530101535

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/11/1997ا#ن محو *يل رشCيدا#ن محو *يل رشCيدا#ن محو *يل رشCيدا#ن محو *يل رشCيد30101333301013333010133330101333

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/03/1994ايوب زاكويايوب زاكويايوب زاكويايوب زاكوي30101073301010733010107330101073

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/12/1992^� موىس^� موىس^� موىس^� موىس30101004301010043010100430101004

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/11/2001^خ^خ^خ^خيييييييي زtر�ء زtر�ء زtر�ء زtر�ء30111375301113753011137530111375

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/01/1998^رة وفاء^رة وفاء^رة وفاء^رة وفاء30101346301013463010134630101346

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/03/1998^سالم حفصة^سالم حفصة^سالم حفصة^سالم حفصة30101363301013633010136330101363

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/09/2001^شا Mٔمال^شا Mٔمال^شا Mٔمال^شا Mٔمال30101586301015863010158630101586

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/08/1998^قة كزنة^قة كزنة^قة كزنة^قة كزنة30101395301013953010139530101395

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/08/1996^المام مرمي^المام مرمي^المام مرمي^المام مرمي30111164301111643011116430111164

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/03/1994^ملري سعيدة^ملري سعيدة^ملري سعيدة^ملري سعيدة30111059301110593011105930111059

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1994^لواد الزوهرة^لواد الزوهرة^لواد الزوهرة^لواد الزوهرة30111050301110503011105030111050

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/07/1995^مو رشCيد^مو رشCيد^مو رشCيد^مو رشCيد30101165301011653010116530101165

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/05/1999^مو نبوية^مو نبوية^مو نبوية^مو نبوية30101452301014523010145230101452

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/08/1994^موا محمد^موا محمد^موا محمد^موا محمد30101107301011073010110730101107

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/10/1997^مول رqاء^مول رqاء^مول رqاء^مول رqاء30111216301112163011121630111216

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/02/1994^هين رqاء^هين رqاء^هين رqاء^هين رqاء30101063301010633010106330101063

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/03/1997^يه سCناء^يه سCناء^يه سCناء^يه سCناء30101291301012913010129130101291

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1993^ي املهدي^ي املهدي^ي املهدي^ي املهدي30101005301010053010100530101005

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/12/1999حباث حمسنحباث حمسنحباث حمسنحباث حمسن30111313301113133011131330111313

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/04/1996حببو� فاطمةحببو� فاطمةحببو� فاطمةحببو� فاطمة30101217301012173010121730101217

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/08/1999حبراوي محمدحبراوي محمدحبراوي محمدحبراوي محمد30111297301112973011129730111297

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/06/1993حبف_ظ زtر�ءحبف_ظ زtر�ءحبف_ظ زtر�ءحبف_ظ زtر�ء30111023301110233011102330111023

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/09/1993حبياوي حبياوي حبياوي حبياوي ����اداداداد30101034301010343010103430101034

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/04/1994خبرية *يلخبرية *يلخبرية *يلخبرية *يل30101083301010833010108330101083

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/02/1993بدا حSانبدا حSانبدا حSانبدا حSان30111013301110133011101330111013

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/03/1994بدة لوبنابدة لوبنابدة لوبنابدة لوبنا30101077301010773010107730101077

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/01/2001بديع فاطنةبديع فاطنةبديع فاطنةبديع فاطنة30101562301015623010156230101562

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU13/02/1999رامو �دجيةUرامو �دجيةUرامو �دجيةUرامو �دجية30101432301014323010143230101432

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU05/08/1995رك محمدUرك محمدUرك محمدUرك محمد30101175301011753010117530101175

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU19/10/1995راكب شC·ءUراكب شC·ءUراكب شC·ءUراكب شC·ء30101192301011923010119230101192

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU17/03/1996رtوش محمدUرtوش محمدUرtوش محمدUرtوش محمد30101213301012133010121330101213

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU01/12/1993رtيك حسCناءUرtيك حسCناءUرtيك حسCناءUرtيك حسCناء30101046301010463010104630101046

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU13/04/1994ر� �دجيةUر� �دجيةUر� �دجيةUر� �دجية30101080301010803010108030101080

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةw10/04/1997سام جناةwسام جناةwسام جناةwسام جناة30111191301111913011119130111191

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةw16/07/1999شار سعيدwشار سعيدwشار سعيدwشار سعيد30101466301014663010146630101466

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/07/2001برصي مسريةبرصي مسريةبرصي مسريةبرصي مسرية30101579301015793010157930101579

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/07/1995بطا� فر�لبطا� فر�لبطا� فر�لبطا� فر�ل30101172301011723010117230101172

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/09/1995بطاش عبدالسالمبطاش عبدالسالمبطاش عبدالسالمبطاش عبدالسالم30111113301111133011111330111113

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/05/2000بطمي ٕاحسانبطمي ٕاحسانبطمي ٕاحسانبطمي ٕاحسان30101526301015263010152630101526

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/01/1997بعZش مرميبعZش مرميبعZش مرميبعZش مرمي30101271301012713010127130101271

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/07/1997بغادي Mٔيوببغادي Mٔيوببغادي Mٔيوببغادي Mٔيوب30101311301013113010131130101311

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/02/1998بغدادي ايوببغدادي ايوببغدادي ايوببغدادي ايوب30111234301112343011123430111234

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU02/07/1994اكر ٕاميانUاكر ٕاميانUاكر ٕاميانUاكر ٕاميان30111066301110663011106630111066

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU26/04/1998كوش ليىلUكوش ليىلUكوش ليىلUكوش ليىل30101369301013693010136930101369

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/07/1996بالج بوشعيببالج بوشعيببالج بوشعيببالج بوشعيب30111161301111613011116130111161
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/07/1994بالد فاطمة الزهراءبالد فاطمة الزهراءبالد فاطمة الزهراءبالد فاطمة الزهراء30101097301010973010109730101097

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/02/2000بلحضار مليكةبلحضار مليكةبلحضار مليكةبلحضار مليكة30101511301015113010151130101511

30111224301112243011122430111224óبلخنايت عبدإالóبلخنايت عبدإالóبلخنايت عبدإالóينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/11/1997بلخنايت عبدإالCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU012طارق ا

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/01/1994بلعوفري مريةبلعوفري مريةبلعوفري مريةبلعوفري مرية30101060301010603010106030101060

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/03/1996بلعيد سCناءبلعيد سCناءبلعيد سCناءبلعيد سCناء30101214301012143010121430101214

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/11/1994بلفق_بلفق_بلفق_بلفق_هههه ام_نة ام_نة ام_نة ام_نة30111076301110763011107630111076

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/10/1999بلكوري ٕاtرامبلكوري ٕاtرامبلكوري ٕاtرامبلكوري ٕاtرام30111306301113063011130630111306

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/09/1996بلمدين وqدانبلمدين وqدانبلمدين وqدانبلمدين وqدان30101247301012473010124730101247

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/06/2001بلموس Mٔسامءبلموس Mٔسامءبلموس Mٔسامءبلموس Mٔسامء30101576301015763010157630101576

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/08/1999بلهرادي tوsربلهرادي tوsربلهرادي tوsربلهرادي tوsر30111296301112963011129630111296

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/12/2000بلهيبة Mٔمميةبلهيبة Mٔمميةبلهيبة Mٔمميةبلهيبة Mٔممية30101551301015513010155130101551

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/11/1996بلوش محزةبلوش محزةبلوش محزةبلوش محزة30101256301012563010125630101256

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/04/2001بلوط شC·ءبلوط شC·ءبلوط شC·ءبلوط شC·ء30101572301015723010157230101572

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU01/11/1997ن الشCيخ امالUن الشCيخ امالUن الشCيخ امالUن الشCيخ امال30111218301112183011121830111218

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU28/10/2000ن املزود ام العزUن املزود ام العزUن املزود ام العزUن املزود ام العز30111347301113473011134730111347

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU05/08/1999ن ^ري tوsرUن ^ري tوsرUن ^ري tوsرUن ^ري tوsر30101470301014703010147030101470

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU23/02/1997ن qليل عبد الغينUن qليل عبد الغينUن qليل عبد الغينUن qليل عبد الغين30101282301012823010128230101282

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU03/04/1994ن دعو لوبنةUن دعو لوبنةUن دعو لوبنةUن دعو لوبنة30111061301110613011106130111061

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU21/01/1997ن شطو MٔيوبUن شطو MٔيوبUن شطو MٔيوبUن شطو Mٔيوب30101272301012723010127230101272

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU09/04/1994ن عباس محزةUن عباس محزةUن عباس محزةUن عباس محزة30101079301010793010107930101079

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU15/08/1994ن عز#زي سف_انUن عز#زي سف_انUن عز#زي سف_انUن عز#زي سف_ان30101104301011043010110430101104

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU28/08/1997ن *يل �دجيةUن *يل �دجيةUن *يل �دجيةUن *يل �دجية30101320301013203010132030101320

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU20/04/2000ن معو فاطمةUن معو فاطمةUن معو فاطمةUن معو فاطمة30101523301015233010152330101523

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةU03/11/1997ن لكVري عبد الغفورUن لكVري عبد الغفورUن لكVري عبد الغفورUن لكVري عبد الغفور30111219301112193011121930111219

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/11/1997بن´ار مرميبن´ار مرميبن´ار مرميبن´ار مرمي30111222301112223011122230111222

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/11/1999بنحروكة ٕاميانبنحروكة ٕاميانبنحروكة ٕاميانبنحروكة ٕاميان30101484301014843010148430101484

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/02/1995بندحامن سعيدةبندحامن سعيدةبندحامن سعيدةبندحامن سعيدة30111086301110863011108630111086

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/10/2000بندراعو �زهةبندراعو �زهةبندراعو �زهةبندراعو �زهة30101548301015483010154830101548

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/11/1996بندوش ف�ي�ةبندوش ف�ي�ةبندوش ف�ي�ةبندوش ف�ي�ة30111174301111743011117430111174

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/05/1999ب�سCيدي عبريب�سCيدي عبريب�سCيدي عبريب�سCيدي عبري30111283301112833011128330111283

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/09/1995ب�سCيدي فاطمة الزهراءب�سCيدي فاطمة الزهراءب�سCيدي فاطمة الزهراءب�سCيدي فاطمة الزهراء30101183301011833010118330101183

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/08/1998بنطالب *ليةبنطالب *ليةبنطالب *ليةبنطالب *لية30101390301013903010139030101390

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/11/1996بنعارش رضوانبنعارش رضوانبنعارش رضوانبنعارش رضوان30111175301111753011117530111175

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/09/1993بنعزوز �لميةبنعزوز �لميةبنعزوز �لميةبنعزوز �لمية30111037301110373011103730111037

30111272301112723011127230111272àبنعزي هنيàبنعزي هنيàبنعزي هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/02/1999بنعزي هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU014طارق ا

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/01/1995بنعك_دة غزالنبنعك_دة غزالنبنعك_دة غزالنبنعك_دة غزالن30101135301011353010113530101135

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةUUUU03/03/1993منمنمنمنوىس عبدالعز#زوىس عبدالعز#زوىس عبدالعز#زوىس عبدالعز#ز30101012301010123010101230101012

هنهنهنهنار هبي´ةار هبي´ةار هبي´ةار هبي´ة30101235301012353010123530101235 UUUU01/07/1996ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU012ا

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/06/2000ب�_´ة اميانب�_´ة اميانب�_´ة اميانب�_´ة اميان30101531301015313010153130101531

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/04/1998بو^ز ف�ي�ةبو^ز ف�ي�ةبو^ز ف�ي�ةبو^ز ف�ي�ة30101365301013653010136530101365

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/12/2000بو�دو سCناءبو�دو سCناءبو�دو سCناءبو�دو سCناء30101553301015533010155330101553

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/10/1999بوحبوحبوحبوحىسىسىسىس ح_اة ح_اة ح_اة ح_اة30111305301113053011130530111305

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/02/1996بودqاج عبد الرحميبودqاج عبد الرحميبودqاج عبد الرحميبودqاج عبد الرحمي30101207301012073010120730101207

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/09/2000بوراس زي�ببوراس زي�ببوراس زي�ببوراس زي�ب30111340301113403011134030111340

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/01/1995بوراس tوsربوراس tوsربوراس tوsربوراس tوsر30101134301011343010113430101134

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/04/1994بور�اب ٕابÅسامبور�اب ٕابÅسامبور�اب ٕابÅسامبور�اب ٕابÅسام30101082301010823010108230101082

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/04/1993بورح_ل سعيدةبورح_ل سعيدةبورح_ل سعيدةبورح_ل سعيدة30101018301010183010101830101018

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/12/1995بور�ع دنيابور�ع دنيابور�ع دنيابور�ع دنيا30111128301111283011112830111128

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/04/1999بور�عة ع£نبور�عة ع£نبور�عة ع£نبور�عة ع£ن30101443301014433010144330101443
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/06/1994بوروروا راغببوروروا راغببوروروا راغببوروروا راغب30101091301010913010109130101091

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/04/1998بور�ش ربيعةبور�ش ربيعةبور�ش ربيعةبور�ش ربيعة30101364301013643010136430101364

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/08/1996بوزرار *اÒشةبوزرار *اÒشةبوزرار *اÒشةبوزرار *اÒشة30111167301111673011116730111167

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/06/2000بوزروال ليىلبوزروال ليىلبوزروال ليىلبوزروال ليىل30111334301113343011133430111334

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/12/2000بوزرور غزالنبوزرور غزالنبوزرور غزالنبوزرور غزالن30111356301113563011135630111356

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/11/1998بوزيد فاطمةبوزيد فاطمةبوزيد فاطمةبوزيد فاطمة30101412301014123010141230101412

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/03/2000بوسCبVZة MٔسامءبوسCبVZة MٔسامءبوسCبVZة MٔسامءبوسCبVZة Mٔسامء30101513301015133010151330101513

30101430301014303010143030101430àتة مجيCبوسàتة مجيCبوسàتة مجيCبوسàتة مجيCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/01/1999بوسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU022ا

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/08/1994بوسلهام سعادبوسلهام سعادبوسلهام سعادبوسلهام سعاد30101103301011033010110330101103

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/02/2002بوسCيل شC·ءبوسCيل شC·ءبوسCيل شC·ءبوسCيل شC·ء30101599301015993010159930101599

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/07/1994بوشق_ف فا#زةبوشق_ف فا#زةبوشق_ف فا#زةبوشق_ف فا#زة30101101301011013010110130101101

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/09/1997بوضابوضابوضابوضاضضضض عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف عبد ا÷لطيف30111211301112113011121130111211

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/01/1998بوطويل شC·ءبوطويل شC·ءبوطويل شC·ءبوطويل شC·ء30101351301013513010135130101351

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/06/2001بوطZشة حكميةبوطZشة حكميةبوطZشة حكميةبوطZشة حكمية30111368301113683011136830111368

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/04/1999بوعرسية رشCيدبوعرسية رشCيدبوعرسية رشCيدبوعرسية رشCيد30111278301112783011127830111278

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/02/1999بوÁلول راضيةبوÁلول راضيةبوÁلول راضيةبوÁلول راضية30111271301112713011127130111271

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/12/1994بوف�يبوف�يبوف�يبوف�يحححح �دجية �دجية �دجية �دجية30101127301011273010112730101127

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/08/2001بوفوس شC·ءبوفوس شC·ءبوفوس شC·ءبوفوس شC·ء30111372301113723011137230111372

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/02/1999بواكد اميانبواكد اميانبواكد اميانبواكد اميان30101434301014343010143430101434

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/10/1998بولباروبولباروبولباروبولباروضضضض فوزية فوزية فوزية فوزية30101403301014033010140330101403

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/10/2001بوحلروف فاطمة الزهراءبوحلروف فاطمة الزهراءبوحلروف فاطمة الزهراءبوحلروف فاطمة الزهراء30101589301015893010158930101589

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/02/1998بومليك اسامءبومليك اسامءبومليك اسامءبومليك اسامء30101361301013613010136130101361

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/02/1999بوهديد فوزيةبوهديد فوزيةبوهديد فوزيةبوهديد فوزية30111269301112693011126930111269

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/02/1994بوهرمي بوهرمي بوهرمي بوهرمي لكثلكثلكثلكثوموموموم30111057301110573011105730111057

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�04/12/2001لوي Mٔسامء�لوي Mٔسامء�لوي Mٔسامء�لوي Mٔسامء30111378301113783011137830111378

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�26/01/1997مور سك_نة�مور سك_نة�مور سك_نة�مور سك_نة30101276301012763010127630101276

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةø30/10/1997ر#يك هبي´ةøر#يك هبي´ةøر#يك هبي´ةøر#يك هبي´ة30101329301013293010132930101329

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةø15/11/1994كين عبد الصمدøكين عبد الصمدøكين عبد الصمدøكين عبد الصمد30101122301011223010112230101122

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/01/2001تنكوت فاحتةتنكوت فاحتةتنكوت فاحتةتنكوت فاحتة30101557301015573010155730101557

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/02/1997تويت Mٔيوبتويت Mٔيوبتويت Mٔيوبتويت Mٔيوب30101285301012853010128530101285

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/04/2000تويت لبىنتويت لبىنتويت لبىنتويت لبىن30111327301113273011132730111327

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/03/1998تورتZت شC·ءتورتZت شC·ءتورتZت شC·ءتورتZت شC·ء30111237301112373011123730111237

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/12/1998توف_د مرميتوف_د مرميتوف_د مرميتوف_د مرمي30111264301112643011126430111264

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq26/12/1995ادل �دجيةqادل �دجيةqادل �دجيةqادل �دجية30111132301111323011113230111132

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq24/01/1999ادل شC·ءqادل شC·ءqادل شC·ءqادل شC·ء30101429301014293010142930101429

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq30/06/1996اف مرميqاف مرميqاف مرميqاف مرمي30101234301012343010123430101234

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq12/12/1995امع �سنيqامع �سنيqامع �سنيqامع �سني30101197301011973010119730101197

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/07/1997جVاري لبىنجVاري لبىنجVاري لبىنجVاري لبىن30111203301112033011120330111203

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq20/05/1999ربان هدىqربان هدىqربان هدىqربان هدى30111284301112843011128430111284

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq15/02/2001رباين tوsرqرباين tوsرqرباين tوsرqرباين tوsر30101566301015663010156630101566

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq26/11/1998دي حسCناءqدي حسCناءqدي حسCناءqدي حسCناء30111261301112613011126130111261

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/12/1992جراف �دجيةجراف �دجيةجراف �دجيةجراف �دجية30101002301010023010100230101002

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/09/1997جرموين ح_اةجرموين ح_اةجرموين ح_اةجرموين ح_اة30101324301013243010132430101324

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/09/1993جروى ر^بجروى ر^بجروى ر^بجروى ر^ب30101036301010363010103630101036

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/02/2000جعفري عتيقةجعفري عتيقةجعفري عتيقةجعفري عتيقة30101509301015093010150930101509

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/12/1996جعفري فاطمة الزهراءجعفري فاطمة الزهراءجعفري فاطمة الزهراءجعفري فاطمة الزهراء30111177301111773011117730111177

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/01/1999جعي مرميجعي مرميجعي مرميجعي مرمي30111266301112663011126630111266

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/03/1995جغيدر مسي�ةجغيدر مسي�ةجغيدر مسي�ةجغيدر مسي�ة30101142301011423010114230101142

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq20/01/2000لقة حسCناءqلقة حسCناءqلقة حسCناءqلقة حسCناء30101501301015013010150130101501
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةq30/08/1998ليل Mٔم_نةqليل Mٔم_نةqليل Mٔم_نةqليل Mٔم_نة30101398301013983010139830101398

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1993جاميل محمدجاميل محمدجاميل محمدجاميل محمد30111003301110033011100330111003

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/07/1994جSاح شC·ءجSاح شC·ءجSاح شC·ءجSاح شC·ء30111067301110673011106730111067

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/10/1998جSاد �دجيةجSاد �دجيةجSاد �دجيةجSاد �دجية30101405301014053010140530101405

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/04/1999جوهر حSانجوهر حSانجوهر حSانجوهر حSان30111279301112793011127930111279

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/01/1994جوهر سوم_ةجوهر سوم_ةجوهر سوم_ةجوهر سوم_ة30111053301110533011105330111053

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/01/1993جوهرة مسريجوهرة مسريجوهرة مسريجوهرة مسري30101009301010093010100930101009

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�25/09/1994ايض حسCناء�ايض حسCناء�ايض حسCناء�ايض حسCناء30101114301011143010111430101114

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�04/04/1995افظ سارة�افظ سارة�افظ سارة�افظ سارة30101147301011473010114730101147

30101454301014543010145430101454àام_ل هني�àام_ل هني�àام_ل هني�àينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�31/05/1999ام_ل هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU023ا

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�18/07/2000دادي فدوى�دادي فدوى�دادي فدوى�دادي فدوى30111337301113373011133730111337

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�08/09/2000دوش Mٔمال�دوش Mٔمال�دوش Mٔمال�دوش Mٔمال30101541301015413010154130101541

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/12/1997حرشون Mٔمميةحرشون Mٔمميةحرشون Mٔمميةحرشون Mٔممية30101341301013413010134130101341

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/11/1997حريش شC·ءحريش شC·ءحريش شC·ءحريش شC·ء30101330301013303010133030101330

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/08/1997حرشZش �زهةحرشZش �زهةحرشZش �زهةحرشZش �زهة30111206301112063011120630111206

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/05/1997حزtور حمفوحزtور حمفوحزtور حمفوحزtور حمفوظظظظ30111197301111973011119730111197

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/02/1993حسن ا�#ن عز#زحسن ا�#ن عز#زحسن ا�#ن عز#زحسن ا�#ن عز#ز30111012301110123011101230111012

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/11/1995حسCين �لودحسCين �لودحسCين �لودحسCين �لود30111124301111243011112430111124

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/10/1998حسCين فاطمة الزهراءحسCين فاطمة الزهراءحسCين فاطمة الزهراءحسCين فاطمة الزهراء30101407301014073010140730101407

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/04/2000حفحفحفحفيضيضيضيض ام_نة ام_نة ام_نة ام_نة30101522301015223010152230101522

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/02/1995حف_ظ ا�#ن ف�ي�ةحف_ظ ا�#ن ف�ي�ةحف_ظ ا�#ن ف�ي�ةحف_ظ ا�#ن ف�ي�ة30111088301110883011108830111088

020طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/03/2002حف_ظ عبد الغفورحف_ظ عبد الغفورحف_ظ عبد الغفورحف_ظ عبد الغفور30111383301113833011138330111383

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/08/2000حف_ظ عبدالهاديحف_ظ عبدالهاديحف_ظ عبدالهاديحف_ظ عبدالهادي30101537301015373010153730101537

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/09/1998حف_ظ tوsرحف_ظ tوsرحف_ظ tوsرحف_ظ tوsر30111254301112543011125430111254

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/01/1996حقي صاحقي صاحقي صاحقي صاحلحلحلحل30101202301012023010120230101202

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/11/1993حكميي Iديةحكميي Iديةحكميي Iديةحكميي Iدية30101044301010443010104430101044

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�13/09/1999الق �لمية�الق �لمية�الق �لمية�الق �لمية30101474301014743010147430101474

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�15/12/1999الل حسCناء�الل حسCناء�الل حسCناء�الل حسCناء30111314301113143011131430111314

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�10/12/1998الم فاحتة�الم فاحتة�الم فاحتة�الم فاحتة30101416301014163010141630101416

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�21/08/1995لوان هند�لوان هند�لوان هند�لوان هند30101180301011803010118030101180

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�20/04/1998ليفي هبة�ليفي هبة�ليفي هبة�ليفي هبة30101368301013683010136830101368

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�10/07/1997لميي حسCناء�لميي حسCناء�لميي حسCناء�لميي حسCناء30111198301111983011119830111198

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/10/1998حامين محزةحامين محزةحامين محزةحامين محزة30101408301014083010140830101408

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/02/1994محزون محمدمحزون محمدمحزون محمدمحزون محمد30111056301110563011105630111056

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/09/2000محامت الهاممحامت الهاممحامت الهاممحامت الهام30111342301113423011134230111342

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/03/1998محيد زهرةمحيد زهرةمحيد زهرةمحيد زهرة30111236301112363011123630111236

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/04/2001حSفي فاطمة الزهراءحSفي فاطمة الزهراءحSفي فاطمة الزهراءحSفي فاطمة الزهراء30111365301113653011136530111365

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/08/1996حSوش زي�بحSوش زي�بحSوش زي�بحSوش زي�ب30101244301012443010124430101244

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1998حZSش حZSش حZSش حZSش ����اداداداد30101344301013443010134430101344

30101259301012593010125930101259à_ ن à_ ن à_ ن à_ ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/12/1996حواحواحواحواضضضض نCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU013ا

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/01/1996حوسCين سCناءحوسCين سCناءحوسCين سCناءحوسCين سCناء30111141301111413011114130111141

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/09/1998ح_دة عبد الوا�دح_دة عبد الوا�دح_دة عبد الوا�دح_دة عبد الوا�د30101401301014013010140130101401

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�14/10/1998زييم الباتول�زييم الباتول�زييم الباتول�زييم الباتول30111257301112573011125730111257

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/11/1999ح_و�ش ليىلح_و�ش ليىلح_و�ش ليىلح_و�ش ليىل30111307301113073011130730111307

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�16/09/1994الص حمسن�الص حمسن�الص حمسن�الص حمسن30101112301011123010111230101112

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�14/11/2000الفي نعمية�الفي نعمية�الفي نعمية�الفي نعمية30111350301113503011135030111350

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�02/09/1998ائف سهام�ائف سهام�ائف سهام�ائف سهام30111249301112493011124930111249

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/03/1999خربوش سعيدخربوش سعيدخربوش سعيدخربوش سعيد30101435301014353010143530101435

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/01/2001خربوش ندىخربوش ندىخربوش ندىخربوش ندى30101561301015613010156130101561
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/03/1997خربوش �زهةخربوش �زهةخربوش �زهةخربوش �زهة30111186301111863011118630111186

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/01/2001خزار غزالنخزار غزالنخزار غزالنخزار غزالن30111359301113593011135930111359

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/08/1996خشاين Mٔمميةخشاين Mٔمميةخشاين Mٔمميةخشاين Mٔممية30111165301111653011116530111165

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/11/1996خطايب سك_نةخطايب سك_نةخطايب سك_نةخطايب سك_نة30111176301111763011117630111176

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةÛ�08/09/1996ون السعدية�Ûون السعدية�Ûون السعدية�Ûون السعدية30101245301012453010124530101245

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�13/12/1999ليل اUراهمي�ليل اUراهمي�ليل اUراهمي�ليل اUراهمي30111312301113123011131230111312

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/11/1998مخمخمخمخلZش فاطمة الزهراءلZش فاطمة الزهراءلZش فاطمة الزهراءلZش فاطمة الزهراء30101413301014133010141330101413

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/09/2001مخمخمخمخور سك_نةور سك_نةور سك_نةور سك_نة30101585301015853010158530101585

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/03/1999خ_اري سك_نةخ_اري سك_نةخ_اري سك_نةخ_اري سك_نة30101440301014403010144030101440

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/12/1998خ_اطي اميانخ_اطي اميانخ_اطي اميانخ_اطي اميان30101418301014183010141830101418

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�12/08/1996ريي فاطمة الزهراء�ريي فاطمة الزهراء�ريي فاطمة الزهراء�ريي فاطمة الزهراء30111166301111663011116630111166

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/09/1999دايم جناةدايم جناةدايم جناةدايم جناة30111299301112993011129930111299

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/09/2000دحامن يوسفدحامن يوسفدحامن يوسفدحامن يوسف30101539301015393010153930101539

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/10/1998دحمي صالح ا�#ندحمي صالح ا�#ندحمي صالح ا�#ندحمي صالح ا�#ن30101409301014093010140930101409

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/04/1997دريك نعميةدريك نعميةدريك نعميةدريك نعمية30111189301111893011118930111189

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/02/1998دليل *ليةدليل *ليةدليل *ليةدليل *لية30101355301013553010135530101355

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/12/1993دواري جناةدواري جناةدواري جناةدواري جناة30101049301010493010104930101049

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/12/1999ذهيب حوريةذهيب حوريةذهيب حوريةذهيب حورية30101495301014953010149530101495

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/01/1999ذو القرنني سعيدةذو القرنني سعيدةذو القرنني سعيدةذو القرنني سعيدة30101427301014273010142730101427

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/08/1994رحامن الهامرحامن الهامرحامن الهامرحامن الهام30101108301011083010110830101108

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/01/1997رحامين محمد Mٔمنيرحامين محمد Mٔمنيرحامين محمد Mٔمنيرحامين محمد Mٔمني30101273301012733010127330101273

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/05/1998رزوق *اÒشةرزوق *اÒشةرزوق *اÒشةرزوق *اÒشة30101372301013723010137230101372

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/06/1999رزوق *اÒشةرزوق *اÒشةرزوق *اÒشةرزوق *اÒشة30101458301014583010145830101458

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/01/1993رشCيق رqاءرشCيق رqاءرشCيق رqاءرشCيق رqاء30101008301010083010100830101008

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/03/1997راكين مرميراكين مرميراكين مرميراكين مرمي30101286301012863010128630101286

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/11/2001رtويب جهررtويب جهررtويب جهررtويب جهر30111374301113743011137430111374

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/10/2001رحياين هدىرحياين هدىرحياين هدىرحياين هدى30111373301113733011137330111373

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/10/1999زايك سCناءزايك سCناءزايك سCناءزايك سCناء30101476301014763010147630101476

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/07/1999زاهر �Mٔالمزاهر �Mٔالمزاهر �Mٔالمزاهر �Mٔالم30101464301014643010146430101464

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/09/2000زاهر حكميةزاهر حكميةزاهر حكميةزاهر حكمية30101544301015443010154430101544

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/08/1998زراد حسCناءزراد حسCناءزراد حسCناءزراد حسCناء30101394301013943010139430101394

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/11/1993زراد جنوىزراد جنوىزراد جنوىزراد جنوى30101041301010413010104130101041

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/02/1994زرطة مرميزرطة مرميزرطة مرميزرطة مرمي30101069301010693010106930101069

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/02/1997زرقان �دجيةزرقان �دجيةزرقان �دجيةزرقان �دجية30101283301012833010128330101283

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/11/1993زراكن مSعميزراكن مSعميزراكن مSعميزراكن مSعمي30111045301110453011104530111045

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/09/1998زروف رqاءزروف رqاءزروف رqاءزروف رqاء30101400301014003010140030101400

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/11/1993زمعي tرميةزمعي tرميةزمعي tرميةزمعي tرمية30101045301010453010104530101045

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/10/1994ز*ري مرميز*ري مرميز*ري مرميز*ري مرمي30101119301011193010111930101119

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/12/1992زtور محمدزtور محمدزtور محمدزtور محمد30101001301010013010100130101001

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/10/1998زهاري لبىنزهاري لبىنزهاري لبىنزهاري لبىن30101404301014043010140430101404

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/02/1999زيه عامدزيه عامدزيه عامدزيه عامد30101431301014313010143130101431

30101456301014563010145630101456àزهري هنيàزهري هنيàزهري هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/06/1999زهري هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU023ا

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/11/2001زو#ن �دجيةزو#ن �دجيةزو#ن �دجيةزو#ن �دجية30101592301015923010159230101592

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/03/1994زيتوين محمدزيتوين محمدزيتوين محمدزيتوين محمد30101072301010723010107230101072

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/07/1995ز#ن ا�#ن عبد هللاز#ن ا�#ن عبد هللاز#ن ا�#ن عبد هللاز#ن ا�#ن عبد هللا30101170301011703010117030101170

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/03/1995زي�ب عتاقزي�ب عتاقزي�ب عتاقزي�ب عتاق30111096301110963011109630111096

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/08/1995سايه عز#زةسايه عز#زةسايه عز#زةسايه عز#زة30111110301111103011111030111110

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/08/1998س _ل امميةس _ل امميةس _ل امميةس _ل اممية30101397301013973010139730101397

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/06/1999سدايس شC·ءسدايس شC·ءسدايس شC·ءسدايس شC·ء30111288301112883011128830111288
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/12/1993سدايس مSريسدايس مSريسدايس مSريسدايس مSري30101051301010513010105130101051

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/11/1999رسرسرسرسادين شC·ءادين شC·ءادين شC·ءادين شC·ء30101487301014873010148730101487

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/03/1999رسرسرسرس° Mٔمني° Mٔمني° Mٔمني° Mٔمني30101437301014373010143730101437

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/05/1997رسرسرسرسرسرسرسرس حSان حSان حSان حSان30111192301111923011119230111192

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/06/2000رسرسرسرسرسرسرسرس فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة30111332301113323011133230111332

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/07/1996رسرسرسرسييب Mٔمميةييب Mٔمميةييب Mٔمميةييب Mٔممية30111158301111583011115830111158

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/04/1995سعد ابÅسامسعد ابÅسامسعد ابÅسامسعد ابÅسام30101148301011483010114830101148

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/11/1995سعدوين مSالسعدوين مSالسعدوين مSالسعدوين مSال30101196301011963010119630101196

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/03/1999سعفان ٕاسامعيلسعفان ٕاسامعيلسعفان ٕاسامعيلسعفان ٕاسامعيل30111277301112773011127730111277

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/02/1998سعيف حسCناءسعيف حسCناءسعيف حسCناءسعيف حسCناء30101357301013573010135730101357

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/09/1994سعيواد رشCيدسعيواد رشCيدسعيواد رشCيدسعيواد رشCيد30111073301110733011107330111073

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/10/1993سف_ان بلعطارسف_ان بلعطارسف_ان بلعطارسف_ان بلعطار30101038301010383010103830101038

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/03/1994سقمي غنيةسقمي غنيةسقمي غنيةسقمي غنية30111058301110583011105830111058

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/08/1999سالل زي�بسالل زي�بسالل زي�بسالل زي�ب30101469301014693010146930101469

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/10/1999سلمون ٕاميانسلمون ٕاميانسلمون ٕاميانسلمون ٕاميان30111303301113033011130330111303

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/11/1993سليب سهامسليب سهامسليب سهامسليب سهام30101040301010403010104030101040

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/04/1994سلمي ر�سلمي ر�سلمي ر�سلمي ر�ضضضض30101081301010813010108130101081

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/08/1995سCناء نعناعيسCناء نعناعيسCناء نعناعيسCناء نعناعي30101177301011773010117730101177

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/09/1994سهايم بوشعيبسهايم بوشعيبسهايم بوشعيبسهايم بوشعيب30101111301011113010111130101111

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/11/1998سوم_ة الهاديفسوم_ة الهاديفسوم_ة الهاديفسوم_ة الهاديف30111259301112593011125930111259

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/01/1994سوم_ة tرميسوم_ة tرميسوم_ة tرميسوم_ة tرمي30101059301010593010105930101059

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/11/1994شادي �رسىشادي �رسىشادي �رسىشادي �رسى30101123301011233010112330101123

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/12/1999شافون MٔسCيةشافون MٔسCيةشافون MٔسCيةشافون MٔسCية30101494301014943010149430101494

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/01/1996شاكري اسامءشاكري اسامءشاكري اسامءشاكري اسامء30101200301012003010120030101200

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/12/1998شاشاشاشاخمخمخمخمي جهري جهري جهري جهر30101417301014173010141730101417

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1995رشاف محمدرشاف محمدرشاف محمدرشاف محمد30111081301110813011108130111081

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/11/1996رشدال العباسرشدال العباسرشدال العباسرشدال العباس30101255301012553010125530101255

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/03/1994رشعون عبد الرزاقرشعون عبد الرزاقرشعون عبد الرزاقرشعون عبد الرزاق30101070301010703010107030101070

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/02/1994رشيف حفصةرشيف حفصةرشيف حفصةرشيف حفصة30101068301010683010106830101068

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/04/1996رشيق سعيدرشيق سعيدرشيق سعيدرشيق سعيد30101218301012183010121830101218

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/09/1995شطري ايوبشطري ايوبشطري ايوبشطري ايوب30101187301011873010118730101187

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/04/1997شعنون اميانشعنون اميانشعنون اميانشعنون اميان30101296301012963010129630101296

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/01/1995شعنون �دجيةشعنون �دجيةشعنون �دجيةشعنون �دجية30101131301011313010113130101131

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/08/1997شعنون رqاءشعنون رqاءشعنون رqاءشعنون رqاء30101317301013173010131730101317

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/2000شعنون سك_نةشعنون سك_نةشعنون سك_نةشعنون سك_نة30101498301014983010149830101498

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/08/1999شفاع لبىنشفاع لبىنشفاع لبىنشفاع لبىن30101471301014713010147130101471

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/07/1995شف_ق م_نةشف_ق م_نةشف_ق م_نةشف_ق م_نة30101168301011683010116830101168

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/03/1994شكري كاملشكري كاملشكري كاملشكري كامل30101071301010713010107130101071

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/02/2001شكور �سنيشكور �سنيشكور �سنيشكور �سني30101567301015673010156730101567

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/11/2001ش��وف فاطمة الزهراءش��وف فاطمة الزهراءش��وف فاطمة الزهراءش��وف فاطمة الزهراء30101591301015913010159130101591

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/11/2001شهيد زي�بشهيد زي�بشهيد زي�بشهيد زي�ب30111376301113763011137630111376

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/06/1993شهري ف�ي�ةشهري ف�ي�ةشهري ف�ي�ةشهري ف�ي�ة30111022301110223011102230111022

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/05/1998شويق عتيقةشويق عتيقةشويق عتيقةشويق عتيقة30101376301013763010137630101376

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/04/1998شوييل فاطمةشوييل فاطمةشوييل فاطمةشوييل فاطمة30111238301112383011123830111238

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/05/1996شCيكري سك_نةشCيكري سك_نةشCيكري سك_نةشCيكري سك_نة30111151301111513011115130111151

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/06/2000صاUر زtر�ءصاUر زtر�ءصاUر زtر�ءصاUر زtر�ء30101529301015293010152930101529

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/06/1995صاUر نعميةصاUر نعميةصاUر نعميةصاUر نعمية30101163301011633010116330101163

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/09/1996صابري هندصابري هندصابري هندصابري هند30111169301111693011116930111169

001اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/05/1993صبار هاجرصبار هاجرصبار هاجرصبار هاجر30101020301010203010102030101020
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/03/1996صبحي �دجيةصبحي �دجيةصبحي �دجيةصبحي �دجية30101212301012123010121230101212

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/09/1996صبري حSانصبري حSانصبري حSانصبري حSان30101250301012503010125030101250

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/05/1996صديق زي�بصديق زي�بصديق زي�بصديق زي�ب30101225301012253010122530101225

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/01/1998صدميي رشCيدةصدميي رشCيدةصدميي رشCيدةصدميي رشCيدة30101352301013523010135230101352

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/09/1993صفصايف فاطمة الزهراءصفصايف فاطمة الزهراءصفصايف فاطمة الزهراءصفصايف فاطمة الزهراء30111041301110413011104130111041

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/08/2001صفصاوي شC·ءصفصاوي شC·ءصفصاوي شC·ءصفصاوي شC·ء30111370301113703011137030111370

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/04/1995صلعان فدوىصلعان فدوىصلعان فدوىصلعان فدوى30101149301011493010114930101149

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/2000صواب جناةصواب جناةصواب جناةصواب جناة30111316301113163011131630111316

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/09/1999مضضم رق_ةمضضم رق_ةمضضم رق_ةمضضم رق_ة30101473301014733010147330101473

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/09/1996مضري عبد احلكميمضري عبد احلكميمضري عبد احلكميمضري عبد احلكمي30101249301012493010124930101249

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/05/1994ضهراين حسنضهراين حسنضهراين حسنضهراين حسن30101089301010893010108930101089

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/02/1999طالع مرميطالع مرميطالع مرميطالع مرمي30101433301014333010143330101433

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/08/1995طاهري مرميطاهري مرميطاهري مرميطاهري مرمي30101179301011793010117930101179

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/07/1993طائع ملياءطائع ملياءطائع ملياءطائع ملياء30111028301110283011102830111028

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/03/1994طهر �دجيةطهر �دجيةطهر �دجيةطهر �دجية30101074301010743010107430101074

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/03/1997طيبان نعميةطيبان نعميةطيبان نعميةطيبان نعمية30101295301012953010129530101295

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/11/1999ظظظظافر خوافر خوافر خوافر خو����30101489301014893010148930101489

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/11/1999*ارف غزالن*ارف غزالن*ارف غزالن*ارف غزالن30101488301014883010148830101488

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/09/1998*اطف ربيع*اطف ربيع*اطف ربيع*اطف ربيع30101399301013993010139930101399

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/12/1994*اطف مليكة*اطف مليكة*اطف مليكة*اطف مليكة30101126301011263010112630101126

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/04/1996*اطف وهيبة*اطف وهيبة*اطف وهيبة*اطف وهيبة30101215301012153010121530101215

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/10/1995عباد زهراءعباد زهراءعباد زهراءعباد زهراء30101191301011913010119130101191

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/09/1997عبادي tوsرعبادي tوsرعبادي tوsرعبادي tوsر30111213301112133011121330111213

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/11/2000عبايس رضوانعبايس رضوانعبايس رضوانعبايس رضوان30111348301113483011134830111348

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/07/1997عبد احلق Mٔمالعبد احلق Mٔمالعبد احلق Mٔمالعبد احلق Mٔمال30111199301111993011119930111199

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/09/1996عبداملاMٔ ÈرشفعبداملاMٔ ÈرشفعبداملاMٔ ÈرشفعبداملاMٔ Èرشف30111170301111703011117030111170

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/08/1996عبدو tرميةعبدو tرميةعبدو tرميةعبدو tرمية30101243301012433010124330101243

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/07/1998عبدوين Mٔيوبعبدوين Mٔيوبعبدوين Mٔيوبعبدوين Mٔيوب30101386301013863010138630101386

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/04/1994عبيد فاطمة الزهراءعبيد فاطمة الزهراءعبيد فاطمة الزهراءعبيد فاطمة الزهراء30111062301110623011106230111062

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/11/1995عبيد لطيفةعبيد لطيفةعبيد لطيفةعبيد لطيفة30111127301111273011112730111127

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/12/1999عبيل مميونةعبيل مميونةعبيل مميونةعبيل مميونة30111315301113153011131530111315

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/02/1996*دة نوال*دة نوال*دة نوال*دة نوال30101210301012103010121030101210

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/11/1997*ديل �دة*ديل �دة*ديل �دة*ديل �دة30101335301013353010133530101335

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/07/1996عر^ن زهريعر^ن زهريعر^ن زهريعر^ن زهري30111159301111593011115930111159

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/03/1998عرشاين Mٔمالعرشاين Mٔمالعرشاين Mٔمالعرشاين Mٔمال30101362301013623010136230101362

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/12/2000عرصاوية غزالنعرصاوية غزالنعرصاوية غزالنعرصاوية غزالن30111355301113553011135530111355

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/01/1994عرفاوي وهيبةعرفاوي وهيبةعرفاوي وهيبةعرفاوي وهيبة30101062301010623010106230101062

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/07/1999عروى عبد املغيثعروى عبد املغيثعروى عبد املغيثعروى عبد املغيث30101467301014673010146730101467

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/04/1996عزوزي �ا�عزوزي �ا�عزوزي �ا�عزوزي �ا�30111147301111473011114730111147

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/12/1999عز#ز خوعز#ز خوعز#ز خوعز#ز خو����30111311301113113011131130111311

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/02/2000عسال خوعسال خوعسال خوعسال خو����30101506301015063010150630101506

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/05/1996عسال صارةعسال صارةعسال صارةعسال صارة30111154301111543011115430111154

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/09/2000عساوي فاطمة الزهراءعساوي فاطمة الزهراءعساوي فاطمة الزهراءعساوي فاطمة الزهراء30111341301113413011134130111341

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/11/1999عسويل فاطنةعسويل فاطنةعسويل فاطنةعسويل فاطنة30101486301014863010148630101486

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/09/1993عشVZة عبد الشايفعشVZة عبد الشايفعشVZة عبد الشايفعشVZة عبد الشايف30101031301010313010103130101031

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/02/1998عطي �دجيةعطي �دجيةعطي �دجيةعطي �دجية30111232301112323011123230111232

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/07/1998عفاف وqدانعفاف وqدانعفاف وqدانعفاف وqدان30111243301112433011124330111243

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/09/1995عفو زهرةعفو زهرةعفو زهرةعفو زهرة30111117301111173011111730111117

30101569301015693010156930101569àعفى هنيàعفى هنيàعفى هنيàينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/03/2001عفى هنيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياU029ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/12/1996عف_ف زي�بعف_ف زي�بعف_ف زي�بعف_ف زي�ب30111179301111793011117930111179

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/01/1996عف_ف عبد إالالهعف_ف عبد إالالهعف_ف عبد إالالهعف_ف عبد إالاله30111135301111353011113530111135

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/05/2001عكرود سهامعكرود سهامعكرود سهامعكرود سهام30101575301015753010157530101575

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/11/1993*اللوش محمد*اللوش محمد*اللوش محمد*اللوش محمد30101042301010423010104230101042

020طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/2002*الوي سلمى*الوي سلمى*الوي سلمى*الوي سلمى30111381301113813011138130111381

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/03/1996معران امالمعران امالمعران امالمعران امال30111144301111443011114430111144

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/06/1995معراين بيانمعراين بيانمعراين بيانمعراين بيان30111108301111083011110830111108

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/09/1998عنيد عامدعنيد عامدعنيد عامدعنيد عامد30111253301112533011125330111253

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/11/1995عواد MٔسCيةعواد MٔسCيةعواد MٔسCيةعواد MٔسCية30111123301111233011112330111123

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/07/1994عواش محمدعواش محمدعواش محمدعواش محمد30101099301010993010109930101099

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/06/1999عياش مسريةعياش مسريةعياش مسريةعياش مسرية30101457301014573010145730101457

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةÁ09/02/1997اÁاÁاÁامنمنمنمني ي ي ي ����اداداداد30101280301012803010128030101280

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةÁ29/01/2000اويل هندÁاويل هندÁاويل هندÁاويل هند30101502301015023010150230101502

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/06/1993غريب Mٔمحدغريب Mٔمحدغريب Mٔمحدغريب Mٔمحد30111026301110263011102630111026

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/07/1994فاحتي �لميةفاحتي �لميةفاحتي �لميةفاحتي �لمية30111068301110683011106830111068

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/01/1993فاحتي Iديةفاحتي Iديةفاحتي Iديةفاحتي Iدية30111009301110093011100930111009

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/05/1999فار�س Iديةفار�س Iديةفار�س Iديةفار�س Iدية30101453301014533010145330101453

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/08/1997فاسà ح_اةفاسà ح_اةفاسà ح_اةفاسà ح_اة30111205301112053011120530111205

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/12/1994فاضل عبد احلكميفاضل عبد احلكميفاضل عبد احلكميفاضل عبد احلكمي30101128301011283010112830101128

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/05/1997فاطمة اعق_بفاطمة اعق_بفاطمة اعق_بفاطمة اعق_ب30101302301013023010130230101302

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/01/1999فانة محزةفانة محزةفانة محزةفانة محزة30101421301014213010142130101421

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/08/2000فاها محمدفاها محمدفاها محمدفاها محمد30111338301113383011133830111338

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/11/2001فافافافامهمهمهمه لبىن لبىن لبىن لبىن30111377301113773011137730111377

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/01/1997ف�حي سك_نةف�حي سك_نةف�حي سك_نةف�حي سك_نة30111180301111803011118030111180

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/09/1999ف�وي سك_نةف�وي سك_نةف�وي سك_نةف�وي سك_نة30101472301014723010147230101472

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/02/2000ف�يف�يف�يف�يحححح Mٔممية Mٔممية Mٔممية Mٔممية30111320301113203011132030111320

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/02/1993فراج مرميفراج مرميفراج مرميفراج مرمي30111015301110153011101530111015

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/04/1996فر�ان فاطمةفر�ان فاطمةفر�ان فاطمةفر�ان فاطمة30101221301012213010122130101221

009اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/06/1995فر�ان هدىفر�ان هدىفر�ان هدىفر�ان هدى30101162301011623010116230101162

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/12/1994فرÂ ليىلفرÂ ليىلفرÂ ليىلفرÂ ليىل30111079301110793011107930111079

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/06/1995مفمفمفمفار حسامار حسامار حسامار حسام30101160301011603010116030101160

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/07/1997فهمي م_نةفهمي م_نةفهمي م_نةفهمي م_نة30101313301013133010131330101313

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/09/1997ففففؤؤؤؤادي �دجيةادي �دجيةادي �دجيةادي �دجية30111209301112093011120930111209

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/05/1995فوطة �رسافوطة �رسافوطة �رسافوطة �رسا30101150301011503010115030101150

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/01/1997قامسي �دجيةقامسي �دجيةقامسي �دجيةقامسي �دجية30101277301012773010127730101277

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/04/1997قاطف جنيةقاطف جنيةقاطف جنيةقاطف جنية30101301301013013010130130101301

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/05/1997قاطن wرشىقاطن wرشىقاطن wرشىقاطن wرشى30101303301013033010130330101303

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/07/1997قدو فاطمةقدو فاطمةقدو فاطمةقدو فاطمة30111201301112013011120130111201

001طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/12/1992قرطاس عبد هللاقرطاس عبد هللاقرطاس عبد هللاقرطاس عبد هللا30111002301110023011100230111002

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/04/1996قر�يش مرميقر�يش مرميقر�يش مرميقر�يش مرمي30101219301012193010121930101219

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/07/1996قزدار Mٔمنيقزدار Mٔمنيقزدار Mٔمنيقزدار Mٔمني30111163301111633011116330111163

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/04/1996قزطاوي نورةقزطاوي نورةقزطاوي نورةقزطاوي نورة30111150301111503011115030111150

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/05/1995قالل مصطفىقالل مصطفىقالل مصطفىقالل مصطفى30111105301111053011110530111105

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/05/1998قSار ماريةقSار ماريةقSار ماريةقSار مارية30101371301013713010137130101371

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/07/1994اكيه tرميةاكيه tرميةاكيه tرميةاكيه tرمية30101093301010933010109330101093

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/03/1999كدي احسانكدي احسانكدي احسانكدي احسان30101439301014393010143930101439

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt02/03/1999ردغي فاطمة الزهراءtردغي فاطمة الزهراءtردغي فاطمة الزهراءtردغي فاطمة الزهراء30111273301112733011127330111273

30111184301111843011118430111184àرزايب دليtàرزايب دليtàرزايب دليtàرزايب دليt05/03/1997ينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن ز�داحلي احلسUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اU010طارق ا

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt09/02/2001روم سك_نةtروم سك_نةtروم سك_نةtروم سك_نة30101564301015643010156430101564
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt27/03/2000رويم حSانtرويم حSانtرويم حSانtرويم حSان30101516301015163010151630101516

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt26/06/1998ر�ين عبد احلكميtر�ين عبد احلكميtر�ين عبد احلكميtر�ين عبد احلكمي30101383301013833010138330101383

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt26/07/1996ر#رات عبد الوهابtر#رات عبد الوهابtر#رات عبد الوهابtر#رات عبد الوهاب30111162301111623011116230111162

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt26/11/1996ر#ران حSانtر#ران حSانtر#ران حSانtر#ران حSان30101257301012573010125730101257

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt28/08/1994رمي ح_اةtرمي ح_اةtرمي ح_اةtرمي ح_اة30111070301110703011107030111070

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt24/08/1998رمي رشCيدةtرمي رشCيدةtرمي رشCيدةtرمي رشCيدة30111248301112483011124830111248

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt19/08/1997رمي شC·ءtرمي شC·ءtرمي شC·ءtرمي شC·ء30101319301013193010131930101319

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt26/01/1996ريين حسCناءtريين حسCناءtريين حسCناءtريين حسCناء30111139301111393011113930111139

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�30/12/1993شاف سك_نة�شاف سك_نة�شاف سك_نة�شاف سك_نة30101050301010503010105030101050

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/01/1999كندور Mٔمالكندور Mٔمالكندور Mٔمالكندور Mٔمال30111267301112673011126730111267

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/07/1999كنيوي tوøركنيوي tوøركنيوي tوøركنيوي tوøر30111292301112923011129230111292

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt19/08/1995وqان سCناءtوqان سCناءtوqان سCناءtوqان سCناء30111111301111113011111130111111

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةt15/01/1997وزمري ام_نةtوزمري ام_نةtوزمري ام_نةtوزمري ام_نة30101267301012673010126730101267

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية29/09/1997الكتاوي محمدالكتاوي محمدالكتاوي محمدالكتاوي محمد30111215301112153011121530111215

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/12/1996لبنني اسامءلبنني اسامءلبنني اسامءلبنني اسامء30111178301111783011117830111178

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/12/1997لبيض حسCناءلبيض حسCناءلبيض حسCناءلبيض حسCناء30111225301112253011122530111225

029اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/02/2001حلكمي زي�بحلكمي زي�بحلكمي زي�بحلكمي زي�ب30101568301015683010156830101568

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/12/1997حللو زهريحللو زهريحللو زهريحللو زهري30111226301112263011122630111226

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/03/2000محلودي سك_نةمحلودي سك_نةمحلودي سك_نةمحلودي سك_نة30101518301015183010151830101518

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/10/1997حلويديك عبد الكرميحلويديك عبد الكرميحلويديك عبد الكرميحلويديك عبد الكرمي30101328301013283010132830101328

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/05/1998خلرض جناةخلرض جناةخلرض جناةخلرض جناة30101379301013793010137930101379

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�11/12/1999#ر tرمية�#ر tرمية�#ر tرمية�#ر tرمية30101492301014923010149230101492

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/05/1998لزعر رضالزعر رضالزعر رضالزعر رضا30111239301112393011123930111239

011طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/09/1997لشهب سك_نةلشهب سك_نةلشهب سك_نةلشهب سك_نة30111212301112123011121230111212

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/02/1998لصفر �دجيةلصفر �دجيةلصفر �دجيةلصفر �دجية30101358301013583010135830101358

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/01/2000لطيفي شC·ءلطيفي شC·ءلطيفي شC·ءلطيفي شC·ء30101499301014993010149930101499

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/05/1999لعرا�ش فاطمة الزهراءلعرا�ش فاطمة الزهراءلعرا�ش فاطمة الزهراءلعرا�ش فاطمة الزهراء30111282301112823011128230111282

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/02/1995لعري Mٔمميةلعري Mٔمميةلعري Mٔمميةلعري Mٔممية30111085301110853011108530111085

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/03/1997لعشري غيلعشري غيلعشري غيلعشري غيثثثثةةةة30101293301012933010129330101293

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/12/1995لعقريي الكVريةلعقريي الكVريةلعقريي الكVريةلعقريي الكVرية30101198301011983010119830101198

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/09/1998لعك_دي *ادللعك_دي *ادللعك_دي *ادللعك_دي *ادل30111252301112523011125230111252

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/05/1998لعامري ام_نةلعامري ام_نةلعامري ام_نةلعامري ام_نة30101377301013773010137730101377

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/08/1993لعمرية فراحلعمرية فراحلعمرية فراحلعمرية فراح30101027301010273010102730101027

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/12/1994لغاميم فاطمةلغاميم فاطمةلغاميم فاطمةلغاميم فاطمة30111080301110803011108030111080

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/01/1999لفرجيي شC·ءلفرجيي شC·ءلفرجيي شC·ءلفرجيي شC·ء30101423301014233010142330101423

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/08/1994لقدمي فاطمة الزهراءلقدمي فاطمة الزهراءلقدمي فاطمة الزهراءلقدمي فاطمة الزهراء30101105301011053010110530101105

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/10/1996لقرع Mٔسامةلقرع Mٔسامةلقرع Mٔسامةلقرع Mٔسامة30101253301012533010125330101253

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/11/2000لقلش رمحةلقلش رمحةلقلش رمحةلقلش رمحة30111353301113533011135330111353

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/03/1997للللمكمكمكمكوح كاملوح كاملوح كاملوح كامل30101288301012883010128830101288

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/09/1995لكSزي MٔسامءلكSزي MٔسامءلكSزي MٔسامءلكSزي Mٔسامء30111118301111183011111830111118

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/08/2001لكSزيي �لميةلكSزيي �لميةلكSزيي �لميةلكSزيي �لمية30101583301015833010158330101583

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/10/1999حملرزي نورةحملرزي نورةحملرزي نورةحملرزي نورة30101482301014823010148230101482

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/05/1998ملسملسملسملسمكمكمكمك Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء30111240301112403011124030111240

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/12/1995ملعادر Mٔسامءملعادر Mٔسامءملعادر Mٔسامءملعادر Mٔسامء30111129301111293011112930111129

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/06/1996ملعفر وفاءملعفر وفاءملعفر وفاءملعفر وفاء30111156301111563011115630111156

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/07/1993ملعملعملعملعململململ مسرية مسرية مسرية مسرية30111031301110313011103130111031

020اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/07/1998ملعزيي Iديةملعزيي Iديةملعزيي Iديةملعزيي Iدية30101384301013843010138430101384

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/01/2000ملالس عبد الوا�دملالس عبد الوا�دملالس عبد الوا�دملالس عبد الوا�د30111317301113173011131730111317

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/07/2000لهدييل Mٔم_نةلهدييل Mٔم_نةلهدييل Mٔم_نةلهدييل Mٔم_نة30101534301015343010153430101534
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/07/1996لهلوس نورةلهلوس نورةلهلوس نورةلهلوس نورة30101236301012363010123630101236

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/02/2000لو�يس هندلو�يس هندلو�يس هندلو�يس هند30101508301015083010150830101508

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/05/1999ماqدوي حسCناءماqدوي حسCناءماqدوي حسCناءماqدوي حسCناء30101448301014483010144830101448

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/05/1999ماqدوي سوم_ةماqدوي سوم_ةماqدوي سوم_ةماqدوي سوم_ة30101449301014493010144930101449

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/10/1997مازوز محمدمازوز محمدمازوز محمدمازوز محمد30101326301013263010132630101326

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/01/1999ماين انتصارماين انتصارماين انتصارماين انتصار30101420301014203010142030101420

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية20/07/1998ماهر سهامماهر سهامماهر سهامماهر سهام30111241301112413011124130111241

027اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/09/2000م شور حسCناءم شور حسCناءم شور حسCناءم شور حسCناء30101540301015403010154030101540

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية11/10/1997ممممزتزتزتزتيك رضايك رضايك رضايك رضا30101327301013273010132730101327

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/09/1997م�قال ٕالهامم�قال ٕالهامم�قال ٕالهامم�قال ٕالهام30101323301013233010132330101323

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية27/12/1996جمجمجمجماهد مسريةاهد مسريةاهد مسريةاهد مسرية30101263301012633010126330101263

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/07/1996جمجمجمجمة رضوانة رضوانة رضوانة رضوان30101237301012373010123730101237

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/07/1999مجممجممجممجمل tرميةل tرميةل tرميةل tرمية30111294301112943011129430111294

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/08/2001حمبوب عبد العز#زحمبوب عبد العز#زحمبوب عبد العز#زحمبوب عبد العز#ز30101581301015813010158130101581

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/06/1997حمجويب رشCيدحمجويب رشCيدحمجويب رشCيدحمجويب رشCيد30101306301013063010130630101306

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/12/1993حمجويب لطيفةحمجويب لطيفةحمجويب لطيفةحمجويب لطيفة30111048301110483011104830111048

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/02/1995حمحمحمحمىشىشىشىش ف�ي�ة ف�ي�ة ف�ي�ة ف�ي�ة30101136301011363010113630101136

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/08/1997حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ غزالن غزالن غزالن غزالن30101316301013163010131630101316

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/05/1998محمدي شC·ءمحمدي شC·ءمحمدي شC·ءمحمدي شC·ء30101370301013703010137030101370

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/12/1998خمخمخمخملوق عز#زةلوق عز#زةلوق عز#زةلوق عز#زة30101419301014193010141930101419

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/06/1994مدنب سارةمدنب سارةمدنب سارةمدنب سارة30101090301010903010109030101090

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/12/1995مدنوب Mٔسامءمدنوب Mٔسامءمدنوب Mٔسامءمدنوب Mٔسامء30101199301011993010119930101199

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/11/1999مديد ابÅساممديد ابÅساممديد ابÅساممديد ابÅسام30101491301014913010149130101491

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/09/1995مرزاق هشاممرزاق هشاممرزاق هشاممرزاق هشام30101184301011843010118430101184

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/02/2002مرزtيوي زهريةمرزtيوي زهريةمرزtيوي زهريةمرزtيوي زهرية30101598301015983010159830101598

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/07/1993مريض �دجيةمريض �دجيةمريض �دجيةمريض �دجية30101024301010243010102430101024

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/02/1997مرموز سهاممرموز سهاممرموز سهاممرموز سهام30101284301012843010128430101284

011اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/02/1996مرنون سك_نةمرنون سك_نةمرنون سك_نةمرنون سك_نة30101205301012053010120530101205

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/11/1995مريد �رسينةمريد �رسينةمريد �رسينةمريد �رسينة30101193301011933010119330101193

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/10/1999مرمي مطيبمرمي مطيبمرمي مطيبمرمي مطيب30101478301014783010147830101478

007طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/11/1995مز�ن شC·ءمز�ن شC·ءمز�ن شC·ءمز�ن شC·ء30111125301111253011112530111125

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/07/1999مسCتجيب اUراهميمسCتجيب اUراهميمسCتجيب اUراهميمسCتجيب اUراهمي30101461301014613010146130101461

012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية17/02/1998مسCتور زهريةمسCتور زهريةمسCتور زهريةمسCتور زهرية30111235301112353011123530111235

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/02/1999مسCتور tوsرمسCتور tوsرمسCتور tوsرمسCتور tوsر30111270301112703011127030111270

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/11/1994مساكين �ا�مساكين �ا�مساكين �ا�مساكين �ا�30101124301011243010112430101124

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/01/1994مشZت سعيدمشZت سعيدمشZت سعيدمشZت سعيد30101061301010613010106130101061

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/10/1996مصدق مصطفىمصدق مصطفىمصدق مصطفىمصدق مصطفى30101252301012523010125230101252

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/11/1999مطاش �لميةمطاش �لميةمطاش �لميةمطاش �لمية30101490301014903010149030101490

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/07/1994معزوز زي�بمعزوز زي�بمعزوز زي�بمعزوز زي�ب30111069301110693011106930111069

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/01/1998معطاوي امميةمعطاوي امميةمعطاوي امميةمعطاوي اممية30101350301013503010135030101350

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/02/2000معطال معرمعطال معرمعطال معرمعطال معر30101510301015103010151030101510

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/09/1995معطالوي عبد الوا�دمعطالوي عبد الوا�دمعطالوي عبد الوا�دمعطالوي عبد الوا�د30111116301111163011111630111116

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية26/05/1994معمي عتيقةمعمي عتيقةمعمي عتيقةمعمي عتيقة30101087301010873010108730101087

022اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/01/1999مفحول عبد الكرميمفحول عبد الكرميمفحول عبد الكرميمفحول عبد الكرمي30101425301014253010142530101425

017طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية31/05/2000مفلمفلمفلمفلحححح Mٔم_نة Mٔم_نة Mٔم_نة Mٔم_نة30111330301113303011133030111330

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/03/2001مكرم ٕاميانمكرم ٕاميانمكرم ٕاميانمكرم ٕاميان30111362301113623011136230111362

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/12/1998ممممwwwwيت مرمييت مرمييت مرمييت مرمي30111265301112653011126530111265

ون فردوسون فردوسون فردوسون فردوس30111230301112303011123030111230 ََ 012طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/01/1998مكمكمكمكََ

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/11/1997ملويك tرميةملويك tرميةملويك tرميةملويك tرمية30101332301013323010133230101332
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/03/1995ملويك مرميملويك مرميملويك مرميملويك مرمي30111093301110933011109330111093

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/12/1993ملول �سنيملول �سنيملول �سنيملول �سني30101048301010483010104830101048

019اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية09/05/1998ملون مرميملون مرميملون مرميملون مرمي30101373301013733010137330101373

004اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/03/1994مSاوي مريةمSاوي مريةمSاوي مريةمSاوي مرية30101076301010763010107630101076

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/07/1999مSتصري ف�ي�ةمSتصري ف�ي�ةمSتصري ف�ي�ةمSتصري ف�ي�ة30101462301014623010146230101462

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/01/1995مSياين ع£نمSياين ع£نمSياين ع£نمSياين ع£ن30111083301110833011108330111083

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/06/1994مSري غزالنمSري غزالنمSري غزالنمSري غزالن30111064301110643011106430111064

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية25/03/2001مSري يوسفمSري يوسفمSري يوسفمSري يوسف30111363301113633011136330111363

015طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةµ09/09/1999ايويل جهرµايويل جهرµايويل جهرµايويل جهر30111298301112983011129830111298

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةµ07/08/1996ري محزةµري محزةµري محزةµري محزة30101242301012423010124230101242

013اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية21/09/1996موايق حلسنموايق حلسنموايق حلسنموايق حلسن30101248301012483010124830101248

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/04/1999مودو فريوزمودو فريوزمودو فريوزمودو فريوز30101442301014423010144230101442

030اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/12/2001موروش حفصةموروش حفصةموروش حفصةموروش حفصة30101593301015933010159330101593

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية19/01/1997موساوي موساوي موساوي موساوي حضحضحضحضىىىى30111181301111813011118130111181

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/04/1997موطالب *اÒشةموطالب *اÒشةموطالب *اÒشةموطالب *اÒشة30101298301012983010129830101298

005اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/05/1994مولوع سوم_ةمولوع سوم_ةمولوع سوم_ةمولوع سوم_ة30101084301010843010108430101084

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/08/1997مونوع غزالنمونوع غزالنمونوع غزالنمونوع غزالن30101315301013153010131530101315

006اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/11/1994مZسومZسومZسومZسوضضضض عبدهللا عبدهللا عبدهللا عبدهللا30101120301011203010112030101120

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةI30/09/1993در MٔسامءIدر MٔسامءIدر MٔسامءIدر Mٔسامء30111043301110433011104330111043

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةI28/11/2000رص فاطمة الزهراءIرص فاطمة الزهراءIرص فاطمة الزهراءIرص فاطمة الزهراء30101550301015503010155030101550

004طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةI29/08/1994فع فاطمةIفع فاطمةIفع فاطمةIفع فاطمة30111071301110713011107130111071

016طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةI10/10/1999موس IديةIموس IديةIموس IديةIموس Iدية30111304301113043011130430111304

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/05/1993حنحنحنحنيل Mٔسامءيل Mٔسامءيل Mٔسامءيل Mٔسامء30111021301110213011102130111021

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية13/02/1995نديوسف اسامءنديوسف اسامءنديوسف اسامءنديوسف اسامء30111087301110873011108730111087

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�27/12/2000زا�زا�زا�زاىلىلىلىل Mٔمني Mٔمني Mٔمني Mٔمني30101555301015553010155530101555

009طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�21/08/1996سابوري سارة�سابوري سارة�سابوري سارة�سابوري سارة30111168301111683011116830111168

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�01/05/1999شاوي ثورية�شاوي ثورية�شاوي ثورية�شاوي ثورية30101446301014463010144630101446

006طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/05/1995نرصاوي عز#زةنرصاوي عز#زةنرصاوي عز#زةنرصاوي عز#زة30111103301111033011110330111103

002طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية24/06/1993نرصي مرمينرصي مرمينرصي مرمينرصي مرمي30111024301110243011102430111024

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/05/1995نصري �لميةنصري �لميةنصري �لميةنصري �لمية30101151301011513010115130101151

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/05/1997نضريي ليىلنضريي ليىلنضريي ليىلنضريي ليىل30101304301013043010130430101304

023اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/06/1999نعمي مرمينعمي مرمينعمي مرمينعمي مرمي30101459301014593010145930101459

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/10/1999نف_د Iديةنف_د Iديةنف_د Iديةنف_د Iدية30101477301014773010147730101477

016اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/07/1997نقاش عبد الغيننقاش عبد الغيننقاش عبد الغيننقاش عبد الغين30101310301013103010131030101310

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية10/09/1995نورالف�نورالف�نورالف�نورالف�حححح زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب30101186301011863010118630101186

003طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/04/1994نورة qاqانورة qاqانورة qاqانورة qاqا30111060301110603011106030111060

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/08/1993نZت عطى عصامنZت عطى عصامنZت عطى عصامنZت عطى عصام30101025301010253010102530101025

019طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/12/2001هادي حس�_ةهادي حس�_ةهادي حس�_ةهادي حس�_ة30111379301113793011137930111379

008طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية23/03/1996هاري لطيفةهاري لطيفةهاري لطيفةهاري لطيفة30111145301111453011114530111145

026اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/04/2000هامشي نعميةهامشي نعميةهامشي نعميةهامشي نعمية30101519301015193010151930101519

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/05/1995هايل مسي�ةهايل مسي�ةهايل مسي�ةهايل مسي�ة30101152301011523010115230101152

013طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/09/1998ه´يل نواله´يل نواله´يل نواله´يل نوال30111250301112503011125030111250

020طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/02/2002هرمشني فاøنهرمشني فاøنهرمشني فاøنهرمشني فاøن30111382301113823011138230111382

007اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية15/02/1995هرموزي محمدهرموزي محمدهرموزي محمدهرموزي محمد30101140301011403010114030101140

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/09/1993هرموش ح_اةهرموش ح_اةهرموش ح_اةهرموش ح_اة30101032301010323010103230101032

010طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية14/02/1997هشام البعيجيهشام البعيجيهشام البعيجيهشام البعيجي30111183301111833011118330111183

018طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية05/01/2001هشCميو لبىنهشCميو لبىنهشCميو لبىنهشCميو لبىن30111358301113583011135830111358

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية18/01/1998هضييب حف_ظةهضييب حف_ظةهضييب حف_ظةهضييب حف_ظة30101349301013493010134930101349

025اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/2000هلهل محمدهلهل محمدهلهل محمدهلهل محمد30101497301014973010149730101497

124/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية28/03/1997واعراب فاطمةواعراب فاطمةواعراب فاطمةواعراب فاطمة30101292301012923010129230101292

012اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/06/1996وqدوين وqدوين وqدوين وqدوين حضحضحضحضىىىى30101230301012303010123030101230

014طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية16/03/1999ودود فاطمةودود فاطمةودود فاطمةودود فاطمة30111276301112763011127630111276

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية30/01/1995وراد مSريوراد مSريوراد مSريوراد مSري30111084301110843011108430111084

017اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية22/12/1997وزاز محزةوزاز محزةوزاز محزةوزاز محزة30101340301013403010134030101340

018اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1998وسعداين Mٔيوبوسعداين Mٔيوبوسعداين Mٔيوبوسعداين Mٔيوب30101343301013433010134330101343

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1994وسليلو فاطمةوسليلو فاطمةوسليلو فاطمةوسليلو فاطمة30101053301010533010105330101053

024اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية03/07/1999وشن رqاءوشن رqاءوشن رqاءوشن رqاء30101463301014633010146330101463

008اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية07/03/1995وعز#ز محمدوعز#ز محمدوعز#ز محمدوعز#ز محمد30101144301011443010114430101144

003اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية06/01/1994و*Zس Mٔيوبو*Zس Mٔيوبو*Zس Mٔيوبو*Zس Mٔيوب30101057301010573010105730101057

005طارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�دطارق اUن ز�داحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية12/03/1995ؤؤؤؤtرايت فدوىtرايت فدوىtرايت فدوىtرايت فدوى30111092301110923011109230111092

021اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية02/11/1998وtرمي مرميوtرمي مرميوtرمي مرميوtرمي مرمي30101410301014103010141030101410

028اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية08/12/2000وهايب حسCناءوهايب حسCناءوهايب حسCناءوهايب حسCناء30101552301015523010155230101552

002اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية04/10/1993وهيب احلسنيوهيب احلسنيوهيب احلسنيوهيب احلسني30101037301010373010103730101037

010اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية�01/09/1995سني سف_ان�سني سف_ان�سني سف_ان�سني سف_ان30101182301011823010118230101182

014اUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهياUن ا لهيمثمثمثمثاحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCينا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربيةا÷لغة العربية01/01/1997يوسفي املغاري مSاريوسفي املغاري مSاريوسفي املغاري مSاريوسفي املغاري مSار30101264301012643010126430101264

31151028311510283115102831151028KAOUTARKAOUTARKAOUTARKAOUTAR    ية06/02/1994يعكويبيعكويبيعكويبيعكويبCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية22/07/1993ااااجبجبجبجباين فاطمةاين فاطمةاين فاطمةاين فاطمة31151013311510133115101331151013

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةUMٔ09/08/1998رجيي Mٔ مالUMٔرجيي Mٔ مالUMٔرجيي Mٔ مالUMٔرجيي Mٔ مال31151148311511483115114831151148

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ15/09/1993بقار زينةMٔبقار زينةMٔبقار زينةMٔبقار زينة31151018311510183115101831151018

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية22/05/2000اUن * س جنوىاUن * س جنوىاUن * س جنوىاUن * س جنوى31151212311512123115121231151212

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية11/06/2001ابو احلواجب اسامءابو احلواجب اسامءابو احلواجب اسامءابو احلواجب اسامء31151257311512573115125731151257

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ10/12/1997بوالفالح مصطفىMٔبوالفالح مصطفىMٔبوالفالح مصطفىMٔبوالفالح مصطفى31151131311511313115113131151131

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية18/05/1999ابواليت ا�سابواليت ا�سابواليت ا�سابواليت ا�س31151165311511653115116531151165

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/01/1994ابو�ا� معادابو�ا� معادابو�ا� معادابو�ا� معاد31151026311510263115102631151026

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/09/1993ابوماÈ رشCيدةابوماÈ رشCيدةابوماÈ رشCيدةابوماÈ رشCيدة31151017311510173115101731151017

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ14/01/1997بوماÈ محمدMٔبوماÈ محمدMٔبوماÈ محمدMٔبوماÈ محمد31151106311511063115110631151106

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية03/12/1995ابيوابيوابيوابيوضضضض حSان حSان حSان حSان31151076311510763115107631151076

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية09/06/1999اتربكة يوسفاتربكة يوسفاتربكة يوسفاتربكة يوسف31151170311511703115117031151170

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/04/1994اج_داد مريةاج_داد مريةاج_داد مريةاج_داد مرية31151036311510363115103631151036

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/01/1999اد سعيد هبةاد سعيد هبةاد سعيد هبةاد سعيد هبة31151154311511543115115431151154

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/02/1994ادمعوا tرميادمعوا tرميادمعوا tرميادمعوا tرمي31151033311510333115103331151033

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية30/10/1998ٕادٕادٕادٕادجمجمجمجمووووضضضض وفاء وفاء وفاء وفاء31151149311511493115114931151149

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/01/2001اد�سني لطيفةاد�سني لطيفةاد�سني لطيفةاد�سني لطيفة31151234311512343115123431151234

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ12/05/2000راق سلمىMٔراق سلمىMٔراق سلمىMٔراق سلمى31151210311512103115121031151210

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/10/1999ارمZيش هبي´ةارمZيش هبي´ةارمZيش هبي´ةارمZيش هبي´ة31151187311511873115118731151187

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/11/1996ازروال حسنازروال حسنازروال حسنازروال حسن31151101311511013115110131151101

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/08/1995اشCبان IديةاشCبان IديةاشCبان IديةاشCبان Iدية31151067311510673115106731151067

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية29/12/1995ارشيف Uراهميارشيف Uراهميارشيف Uراهميارشيف Uراهمي31151080311510803115108031151080

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية19/02/1997اعنVZة فاطمةاعنVZة فاطمةاعنVZة فاطمةاعنVZة فاطمة31151107311511073115110731151107

31151275311512753115127531151275àاعوينة سهيàاعوينة سهيàاعوينة سهيàية17/01/2002اعوينة سهيCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية22/10/1993اÁاري سلمىاÁاري سلمىاÁاري سلمىاÁاري سلمى31151023311510233115102331151023

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ12/06/1994فراح ر�ابMٔفراح ر�ابMٔفراح ر�ابMٔفراح ر�اب31151042311510423115104231151042

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية03/07/1996ا�شريي عبد الرحميا�شريي عبد الرحميا�شريي عبد الرحميا�شريي عبد الرحمي31151094311510943115109431151094

31151267311512673115126731151267àاكنااكي هنيàاكنااكي هنيàاكنااكي هنيàية12/10/2001اكنااكي هنيCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية�31/07/1998حرش سك_نة�حرش سك_نة�حرش سك_نة�حرش سك_نة31151146311511463115114631151146

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/06/1999أ�مايم ٕاميانأ�مايم ٕاميانأ�مايم ٕاميانأ�مايم ٕاميان31151168311511683115116831151168

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/09/2001البديع ماريةالبديع ماريةالبديع ماريةالبديع مارية31151264311512643115126431151264

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية16/03/1993الرب° حسCناءالرب° حسCناءالرب° حسCناءالرب° حسCناء31151007311510073115100731151007
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/05/1996البرصي شC·ءالبرصي شC·ءالبرصي شC·ءالبرصي شC·ء31151089311510893115108931151089

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/07/1997البلغييت سلمىالبلغييت سلمىالبلغييت سلمىالبلغييت سلمى31151114311511143115111431151114

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية19/03/2000البنZين هناءالبنZين هناءالبنZين هناءالبنZين هناء31151205311512053115120531151205

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية30/09/1993البيدوري امنيالبيدوري امنيالبيدوري امنيالبيدوري امني31151020311510203115102031151020

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/03/1996البيالبيالبيالبييضيضيضيض tوsر tوsر tوsر tوsر31151084311510843115108431151084

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/08/1999التا�س مرميالتا�س مرميالتا�س مرميالتا�س مرمي31151177311511773115117731151177

31151029311510293115102931151029àالتو�يس هنيàالتو�يس هنيàالتو�يس هنيàية07/02/1994التو�يس هنيCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/07/1997احلامدي هشاماحلامدي هشاماحلامدي هشاماحلامدي هشام31151115311511153115111531151115

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية25/02/2000احلسCناين سCناءاحلسCناين سCناءاحلسCناين سCناءاحلسCناين سCناء31151201311512013115120131151201

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية05/08/2000احلسCيان �رسىاحلسCيان �رسىاحلسCيان �رسىاحلسCيان �رسى31151217311512173115121731151217

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/04/1998احلفاري املهدياحلفاري املهدياحلفاري املهدياحلفاري املهدي31151138311511383115113831151138

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/01/1996امحلودية سارةامحلودية سارةامحلودية سارةامحلودية سارة31151081311510813115108131151081

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/12/2001احلول سلمىاحلول سلمىاحلول سلمىاحلول سلمى31151272311512723115127231151272

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/02/2001اخلطاب فاطمة الزهراءاخلطاب فاطمة الزهراءاخلطاب فاطمة الزهراءاخلطاب فاطمة الزهراء31151241311512413115124131151241

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية07/10/1997اخليار فاطمةاخليار فاطمةاخليار فاطمةاخليار فاطمة31151128311511283115112831151128

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية04/01/2000ا�رعي سلمىا�رعي سلمىا�رعي سلمىا�رعي سلمى31151193311511933115119331151193

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية22/02/1993ا�روايش مسريةا�روايش مسريةا�روايش مسريةا�روايش مسرية31151006311510063115100631151006

31151120311511203115112031151120àا�ر�يس هنيàا�ر�يس هنيàا�ر�يس هنيàية19/08/1997ا�ر�يس هنيCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية03/09/1996الراشدي فاطمةالراشدي فاطمةالراشدي فاطمةالراشدي فاطمة31151096311510963115109631151096

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية13/04/1994الرزيق ف�ي�ةالرزيق ف�ي�ةالرزيق ف�ي�ةالرزيق ف�ي�ة31151037311510373115103731151037

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية03/08/1993الرمسي مسيةالرمسي مسيةالرمسي مسيةالرمسي مسية31151015311510153115101531151015

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية09/12/2001الرشCيدي جهرالرشCيدي جهرالرشCيدي جهرالرشCيدي جهر31151271311512713115127131151271

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/09/1994الرفعاوي مرميالرفعاوي مرميالرفعاوي مرميالرفعاوي مرمي31151051311510513115105131151051

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية11/05/2000الزهيد جهرالزهيد جهرالزهيد جهرالزهيد جهر31151209311512093115120931151209

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/03/1994الز�ين اسامءالز�ين اسامءالز�ين اسامءالز�ين اسامء31151034311510343115103431151034

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية04/05/2001الساالساالساالساحيحيحيحي زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب31151252311512523115125231151252

tرمtرمtرمtرم31151174311511743115117431151174 ٍٍ 009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/07/1999الشاديل االشاديل االشاديل االشاديل ٍاٍ

31151262311512623115126231151262àالرشاكوي مجيàالرشاكوي مجيàالرشاكوي مجيàية27/08/2001الرشاكوي مجيCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/04/2000الشوايف خوالشوايف خوالشوايف خوالشوايف خو����31151207311512073115120731151207

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية13/08/1997الصادق رق_ةالصادق رق_ةالصادق رق_ةالصادق رق_ة31151119311511193115111931151119

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/01/2002الصبار خوالصبار خوالصبار خوالصبار خو����31151274311512743115127431151274

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/02/1995الصديقي الت´اينالصديقي الت´اينالصديقي الت´اينالصديقي الت´اين31151055311510553115105531151055

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية12/04/1999الصاليل سلمىالصاليل سلمىالصاليل سلمىالصاليل سلمى31151160311511603115116031151160

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/04/1994العارف يوسفالعارف يوسفالعارف يوسفالعارف يوسف31151035311510353115103531151035

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/06/1995العزوزي محمدالعزوزي محمدالعزوزي محمدالعزوزي محمد31151065311510653115106531151065

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية18/03/1995العرسي ا�المالعرسي ا�المالعرسي ا�المالعرسي ا�الم31151061311510613115106131151061

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية19/09/1997العسلوي حفصةالعسلوي حفصةالعسلوي حفصةالعسلوي حفصة31151124311511243115112431151124

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/05/1997العمري �رسىالعمري �رسىالعمري �رسىالعمري �رسى31151111311511113115111131151111

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/08/1995العويف مرميالعويف مرميالعويف مرميالعويف مرمي31151069311510693115106931151069

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية25/03/1996الغازي جنوىالغازي جنوىالغازي جنوىالغازي جنوى31151085311510853115108531151085

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية19/09/1994الفار حسCناءالفار حسCناءالفار حسCناءالفار حسCناء31151050311510503115105031151050

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية30/04/2001الف��اين سلوىالف��اين سلوىالف��اين سلوىالف��اين سلوى31151250311512503115125031151250

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/06/1994الف�حي صفاءالف�حي صفاءالف�حي صفاءالف�حي صفاء31151044311510443115104431151044

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية29/06/1996الفطنايس محمدالفطنايس محمدالفطنايس محمدالفطنايس محمد31151093311510933115109331151093

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/05/2001الفالوي سCناءالفالوي سCناءالفالوي سCناءالفالوي سCناء31151254311512543115125431151254

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية12/09/1995الفلس شC·ءالفلس شC·ءالفلس شC·ءالفلس شC·ء31151072311510723115107231151072

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية04/04/1993الاكرح فاطمة الزهراءالاكرح فاطمة الزهراءالاكرح فاطمة الزهراءالاكرح فاطمة الزهراء31151010311510103115101031151010

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/10/1993الكردودي ابÅسامالكردودي ابÅسامالكردودي ابÅسامالكردودي ابÅسام31151022311510223115102231151022

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/01/1999الكرواين ع£نالكرواين ع£نالكرواين ع£نالكرواين ع£ن31151153311511533115115331151153
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية22/04/2001الكوري رميالكوري رميالكوري رميالكوري رمي31151248311512483115124831151248

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/08/1994الكوط هاجرالكوط هاجرالكوط هاجرالكوط هاجر31151046311510463115104631151046

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/03/2001احملسني ام_نةاحملسني ام_نةاحملسني ام_نةاحملسني ام_نة31151243311512433115124331151243

�لص �رسىلص �رسىلص �رسىلص �رسى31151229311512293115122931151229���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية25/10/2000اااا

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/09/1995املصمودي يو�ساملصمودي يو�ساملصمودي يو�ساملصمودي يو�س31151073311510733115107331151073

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/09/1994املعزوزي زي�باملعزوزي زي�باملعزوزي زي�باملعزوزي زي�ب31151048311510483115104831151048

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/05/2000املك�اوي محزةاملك�اوي محزةاملك�اوي محزةاملك�اوي محزة31151211311512113115121131151211

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية04/04/1996املكيس رق_ةاملكيس رق_ةاملكيس رق_ةاملكيس رق_ة31151087311510873115108731151087

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/04/2001املنترص مرمياملنترص مرمياملنترص مرمياملنترص مرمي31151247311512473115124731151247

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية13/12/1999املواد#ن صف_ةاملواد#ن صف_ةاملواد#ن صف_ةاملواد#ن صف_ة31151192311511923115119231151192

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/11/1999املواملواملواملوخخخخ �دجية �دجية �دجية �دجية31151191311511913115119131151191

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/08/1999ال�يش سهامال�يش سهامال�يش سهامال�يش سهام31151183311511833115118331151183

31151218311512183115121831151218àالهشمي هنيàالهشمي هنيàالهشمي هنيàية12/08/2000الهشمي هنيCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/01/1993الواثيقو مSالالواثيقو مSالالواثيقو مSالالواثيقو مSال31151003311510033115100331151003

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/11/1997الواريدي شC·ءالواريدي شC·ءالواريدي شC·ءالواريدي شC·ء31151130311511303115113031151130

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/02/1995الوايل *يلالوايل *يلالوايل *يلالوايل *يل31151059311510593115105931151059

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/04/1998الوالوالوالوحضحضحضحضي Mٔمحدي Mٔمحدي Mٔمحدي Mٔمحد31151139311511393115113931151139

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/11/1994الويد فاطمة الزهراءالويد فاطمة الزهراءالويد فاطمة الزهراءالويد فاطمة الزهراء31151052311510523115105231151052

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/08/1998اليوسفي عبد الكرمياليوسفي عبد الكرمياليوسفي عبد الكرمياليوسفي عبد الكرمي31151147311511473115114731151147

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/12/1992ااااجمجمجمجماكل فاطمةاكل فاطمةاكل فاطمةاكل فاطمة31151001311510013115100131151001

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ14/09/1996مزيل موMٔمزيل موMٔمزيل موMٔمزيل موىنىنىنىن31151098311510983115109831151098

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ05/09/1997مني راضيةMٔمني راضيةMٔمني راضيةMٔمني راضية31151122311511223115112231151122

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية07/10/1996ااااحنحنحنحنايà هاجرايà هاجرايà هاجرايà هاجر31151099311510993115109931151099

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/09/1995اهرميش سلمياهرميش سلمياهرميش سلمياهرميش سلمي31151071311510713115107131151071

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/01/1998ايت العيايش امميةايت العيايش امميةايت العيايش امميةايت العيايش اممية31151133311511333115113331151133

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ30/05/1997يت ^*يل مصطفىMٔيت ^*يل مصطفىMٔيت ^*يل مصطفىMٔيت ^*يل مصطفى31151113311511133115111331151113

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ16/12/1995يت عبدالرحامن عبدهللاMٔيت عبدالرحامن عبدهللاMٔيت عبدالرحامن عبدهللاMٔيت عبدالرحامن عبدهللا31151078311510783115107831151078

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/10/1999ايت *دي عبدالكرميايت *دي عبدالكرميايت *دي عبدالكرميايت *دي عبدالكرمي31151186311511863115118631151186

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/08/1993ايت عياش هندايت عياش هندايت عياش هندايت عياش هند31151016311510163115101631151016

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية18/05/1996ايت لعشري �دجيةايت لعشري �دجيةايت لعشري �دجيةايت لعشري �دجية31151090311510903115109031151090

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/12/1993ايت �شو *اÒشةايت �شو *اÒشةايت �شو *اÒشةايت �شو *اÒشة31151024311510243115102431151024

خيخيخيخيبارن �سنيبارن �سنيبارن �سنيبارن �سني31151038311510383115103831151038 002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/05/1994إإإٕا

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةMٔ21/01/1993يوب بنايMٔيوب بنايMٔيوب بنايMٔيوب بناي31151004311510043115100431151004

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية25/11/2000^ر�شو مرمي^ر�شو مرمي^ر�شو مرمي^ر�شو مرمي31151232311512323115123231151232

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية11/11/2001^حلرشة �لمية^حلرشة �لمية^حلرشة �لمية^حلرشة �لمية31151270311512703115127031151270

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية31/01/2001حبري ع£نحبري ع£نحبري ع£نحبري ع£ن31151239311512393115123931151239

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية29/07/1998بدوي Mٔسامءبدوي Mٔسامءبدوي Mٔسامءبدوي Mٔسامء31151144311511443115114431151144

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةU28/11/1996ر° MٔمميةUر° MٔمميةUر° MٔمميةUر° Mٔممية31151103311511033115110331151103

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةw16/06/2001سطوي هدىwسطوي هدىwسطوي هدىwسطوي هدى31151259311512593115125931151259

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةw04/12/1994شCيخ يوسفwشCيخ يوسفwشCيخ يوسفwشCيخ يوسف31151053311510533115105331151053

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية19/03/2001بلعينني اميانبلعينني اميانبلعينني اميانبلعينني اميان31151245311512453115124531151245

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/01/1997بلعيوج ع£نبلعيوج ع£نبلعيوج ع£نبلعيوج ع£ن31151104311511043115110431151104

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية05/10/1999بلغييت ع£نبلغييت ع£نبلغييت ع£نبلغييت ع£ن31151185311511853115118531151185

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية25/10/2000بلفق_بلفق_بلفق_بلفق_هههه ٕاميان ٕاميان ٕاميان ٕاميان31151228311512283115122831151228

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/02/2000بلقامس اسامءبلقامس اسامءبلقامس اسامءبلقامس اسامء31151200311512003115120031151200

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/09/1999بلاكنة ماqدةبلاكنة ماqدةبلاكنة ماqدةبلاكنة ماqدة31151184311511843115118431151184

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةU26/01/2000ن عبد هللا حفصةUن عبد هللا حفصةUن عبد هللا حفصةUن عبد هللا حفصة31151197311511973115119731151197

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/05/1998بناين مرميبناين مرميبناين مرميبناين مرمي31151141311511413115114131151141

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية23/02/1994ب�Vوز *اÒشةب�Vوز *اÒشةب�Vوز *اÒشةب�Vوز *اÒشة31151031311510313115103131151031
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية07/09/1996ب��وم_ة مرميب��وم_ة مرميب��وم_ة مرميب��وم_ة مرمي31151097311510973115109731151097

31151123311511233115112331151123àبن´لون هنيàبن´لون هنيàبن´لون هنيàية16/09/1997بن´لون هنيCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/10/2000بنحفوا tوsربنحفوا tوsربنحفوا tوsربنحفوا tوsر31151227311512273115122731151227

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية13/01/2001بزني�ب اميانبزني�ب اميانبزني�ب اميانبزني�ب اميان31151235311512353115123531151235

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/02/1995ب�سعيد يوسفب�سعيد يوسفب�سعيد يوسفب�سعيد يوسف31151058311510583115105831151058

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية23/07/1999ب�شايب امميةب�شايب امميةب�شايب امميةب�شايب اممية31151175311511753115117531151175

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية07/10/2000ب�شو وسCميةب�شو وسCميةب�شو وسCميةب�شو وسCمية31151224311512243115122431151224

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية17/04/2000بنعبيد صفاءبنعبيد صفاءبنعبيد صفاءبنعبيد صفاء31151206311512063115120631151206

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية04/01/1997بنعزوز بوشعيببنعزوز بوشعيببنعزوز بوشعيببنعزوز بوشعيب31151105311511053115110531151105

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/06/1998هبلوان امميةهبلوان امميةهبلوان امميةهبلوان اممية31151143311511433115114331151143

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية16/03/1997هبلوان هدىهبلوان هدىهبلوان هدىهبلوان هدى31151109311511093115110931151109

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية03/07/1996هبلويل طارقهبلويل طارقهبلويل طارقهبلويل طارق31151095311510953115109531151095

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/10/2000بوخومية اسامءبوخومية اسامءبوخومية اسامءبوخومية اسامء31151230311512303115123031151230

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية09/02/1993بودحمي حلسنبودحمي حلسنبودحمي حلسنبودحمي حلسن31151005311510053115100531151005

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية22/01/2000بورغية هاجربورغية هاجربورغية هاجربورغية هاجر31151196311511963115119631151196

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/05/1993بور�عة *ديبور�عة *ديبور�عة *ديبور�عة *دي31151011311510113115101131151011

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/09/1994بوزيد مرميبوزيد مرميبوزيد مرميبوزيد مرمي31151049311510493115104931151049

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية04/09/1994بوسامل سعادبوسامل سعادبوسامل سعادبوسامل سعاد31151047311510473115104731151047

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية17/02/1995بوش يت وفاءبوش يت وفاءبوش يت وفاءبوش يت وفاء31151056311510563115105631151056

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية16/09/2000بوشعار Mٔمميةبوشعار Mٔمميةبوشعار Mٔمميةبوشعار Mٔممية31151221311512213115122131151221

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/01/2001بوكبوكبوكبوكثثثثري سلمىري سلمىري سلمىري سلمى31151237311512373115123731151237

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/05/2001بولباز زي�ببولباز زي�ببولباز زي�ببولباز زي�ب31151251311512513115125131151251

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/09/2000بو#كضابو#كضابو#كضابو#كضاضضضض اسامء اسامء اسامء اسامء31151222311512223115122231151222

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية11/03/2001بيداين مSالبيداين مSالبيداين مSالبيداين مSال31151244311512443115124431151244

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/10/2000بيال صفاءبيال صفاءبيال صفاءبيال صفاء31151226311512263115122631151226

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية�01/06/1998شعوت محمد�شعوت محمد�شعوت محمد�شعوت محمد31151142311511423115114231151142

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية�01/07/2000مور �لمية�مور �لمية�مور �لمية�مور �لمية31151213311512133115121331151213

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية12/10/1997تيو ربيعةتيو ربيعةتيو ربيعةتيو ربيعة31151129311511293115112931151129

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/12/1993جSايت فاطمة الزهراءجSايت فاطمة الزهراءجSايت فاطمة الزهراءجSايت فاطمة الزهراء31151025311510253115102531151025

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية22/08/1999جSاح MٔمميةجSاح MٔمميةجSاح MٔمميةجSاح Mٔممية31151180311511803115118031151180

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية����26/03/1995بايل ماqدةبايل ماqدةبايل ماqدةبايل ماqدة31151063311510633115106331151063

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/10/2001جوداري غيجوداري غيجوداري غيجوداري غيثثثثةةةة31151268311512683115126831151268

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/04/1993حسCين زي�بحسCين زي�بحسCين زي�بحسCين زي�ب31151009311510093115100931151009

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/01/2002حفحفحفحفيضيضيضيض Mٓية Mٓية Mٓية Mٓية31151273311512733115127331151273

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/03/1997ح_ان عز#زةح_ان عز#زةح_ان عز#زةح_ان عز#زة31151108311511083115110831151108

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/08/1995ح_طان �رسىح_طان �رسىح_طان �رسىح_طان �رسى31151068311510683115106831151068

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية�04/10/2001ليل حورية�ليل حورية�ليل حورية�ليل حورية31151265311512653115126531151265

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية11/01/2000مخمخمخمخر�ش �دجيةر�ش �دجيةر�ش �دجيةر�ش �دجية31151194311511943115119431151194

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/05/1995خوي *يل ابÅسامخوي *يل ابÅسامخوي *يل ابÅسامخوي *يل ابÅسام31151064311510643115106431151064

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية22/02/1999راحبة فاطمة الزهراءراحبة فاطمة الزهراءراحبة فاطمة الزهراءراحبة فاطمة الزهراء31151158311511583115115831151158

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية31/10/1999راراراراخسخسخسخس محمد محمد محمد محمد31151189311511893115118931151189

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/03/1998رايق حسCناءرايق حسCناءرايق حسCناءرايق حسCناء31151136311511363115113631151136

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية16/01/1994رجرا° سك_نةرجرا° سك_نةرجرا° سك_نةرجرا° سك_نة31151027311510273115102731151027

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية13/03/2002رجرا° شC·ءرجرا° شC·ءرجرا° شC·ءرجرا° شC·ء31151278311512783115127831151278

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية12/08/1999رداد �رسىرداد �رسىرداد �رسىرداد �رسى31151178311511783115117831151178

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/07/2000رشوق ٕارشاقرشوق ٕارشاقرشوق ٕارشاقرشوق ٕارشاق31151214311512143115121431151214

31151236311512363115123631151236àيد هنيCرشàيد هنيCرشàيد هنيCرشàيد هنيCية27/01/2001رشCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية16/03/2000ررررمصمصمصمصودي MٔسCيةودي MٔسCيةودي MٔسCيةودي MٔسCية31151203311512033115120331151203

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/02/2001زرويق IMٔسزرويق IMٔسزرويق IMٔسزرويق IMٔس31151240311512403115124031151240
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

31151086311510863115108631151086àتار هنيCسàتار هنيCسàتار هنيCسàتار هنيCية01/04/1996سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/11/1995سCتار �رسىسCتار �رسىسCتار �رسىسCتار �رسى31151075311510753115107531151075

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/08/1999خسخسخسخسسوسوسوسوخخخخ عفاف عفاف عفاف عفاف31151182311511823115118231151182

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية23/04/1999رسرسرسرساعي عبد ا÷لطيفاعي عبد ا÷لطيفاعي عبد ا÷لطيفاعي عبد ا÷لطيف31151162311511623115116231151162

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/08/2001سعاد زي�بسعاد زي�بسعاد زي�بسعاد زي�ب31151263311512633115126331151263

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/02/1994سعدان سهامسعدان سهامسعدان سهامسعدان سهام31151032311510323115103231151032

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية31/01/2000سعداوي د*اءسعداوي د*اءسعداوي د*اءسعداوي د*اء31151199311511993115119931151199

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/11/1996سï سلمىسï سلمىسï سلمىسï سلمى31151102311511023115110231151102

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية18/04/1998سلوك ف�ي�ةسلوك ف�ي�ةسلوك ف�ي�ةسلوك ف�ي�ة31151137311511373115113731151137

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/05/1997مسرية ^ح_دامسرية ^ح_دامسرية ^ح_دامسرية ^ح_دا31151112311511123115111231151112

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/06/2001سCناح wسمةسCناح wسمةسCناح wسمةسCناح wسمة31151255311512553115125531151255

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/04/1997س��ايس مرميس��ايس مرميس��ايس مرميس��ايس مرمي31151110311511103115111031151110

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/09/2000سCين wسمةسCين wسمةسCين wسمةسCين wسمة31151223311512233115122331151223

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية19/02/1995سهامين سف_انسهامين سف_انسهامين سف_انسهامين سف_ان31151057311510573115105731151057

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية19/01/2000سCيف ا�#ن زي�بسCيف ا�#ن زي�بسCيف ا�#ن زي�بسCيف ا�#ن زي�ب31151195311511953115119531151195

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/02/2001شابو شC·ءشابو شC·ءشابو شC·ءشابو شC·ء31151242311512423115124231151242

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية30/09/1997رشطي Mٔمميةرشطي Mٔمميةرشطي Mٔمميةرشطي Mٔممية31151127311511273115112731151127

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/03/1996رشف Iديةرشف Iديةرشف Iديةرشف Iدية31151083311510833115108331151083

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/07/1999شعوب ارشاقشعوب ارشاقشعوب ارشاقشعوب ارشاق31151176311511763115117631151176

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/11/2000شكري سك_نةشكري سك_نةشكري سك_نةشكري سك_نة31151231311512313115123131151231

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية31/01/2002شويق �مسنيشويق �مسنيشويق �مسنيشويق �مسني31151277311512773115127731151277

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/07/1999صواب �سCميةصواب �سCميةصواب �سCميةصواب �سCمية31151173311511733115117331151173

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية12/03/1995ضعيف سلمىضعيف سلمىضعيف سلمىضعيف سلمى31151060311510603115106031151060

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية04/01/1998ضين امميةضين امميةضين امميةضين اممية31151132311511323115113231151132

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية30/01/2000طرار Mٔمالطرار Mٔمالطرار Mٔمالطرار Mٔمال31151198311511983115119831151198

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية13/10/2000طعوش حسCناءطعوش حسCناءطعوش حسCناءطعوش حسCناء31151225311512253115122531151225

ىتىتىتىت31151167311511673115116731151167 Cطيويب بوشCطيويب بوشCطيويب بوشCية25/05/1999طيويب بوشCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/08/1999*اطف tوsر*اطف tوsر*اطف tوsر*اطف tوsر31151181311511813115118131151181

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/12/1995عبيد سعدعبيد سعدعبيد سعدعبيد سعد31151077311510773115107731151077

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية29/12/1992عرجوين سارةعرجوين سارةعرجوين سارةعرجوين سارة31151002311510023115100231151002

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/01/1995عسCيà ٕاميانعسCيà ٕاميانعسCيà ٕاميانعسCيà ٕاميان31151054311510543115105431151054

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/02/1996معباري هدىمعباري هدىمعباري هدىمعباري هدى31151082311510823115108231151082

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية17/05/1994معور سهاممعور سهاممعور سهاممعور سهام31151039311510393115103931151039

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية07/09/1995عنيد ا�سعنيد ا�سعنيد ا�سعنيد ا�س31151070311510703115107031151070

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية29/01/2001غف_ل Mٔمميةغف_ل Mٔمميةغف_ل Mٔمميةغف_ل Mٔممية31151238311512383115123831151238

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية13/02/1999غنداوي لبىنغنداوي لبىنغنداوي لبىنغنداوي لبىن31151157311511573115115731151157

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/05/1994غيور عز#زةغيور عز#زةغيور عز#زةغيور عز#زة31151040311510403115104031151040

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية17/01/1998فايك Iديةفايك Iديةفايك Iديةفايك Iدية31151134311511343115113431151134

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية01/06/1996ف�اح وديعف�اح وديعف�اح وديعف�اح وديع31151092311510923115109231151092

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية04/04/2001ف�ف�ف�ف�حححح هللا فاطمة الزهراء هللا فاطمة الزهراء هللا فاطمة الزهراء هللا فاطمة الزهراء31151246311512463115124631151246

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/12/1995فروال امميةفروال امميةفروال امميةفروال اممية31151079311510793115107931151079

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية30/05/1996فضل هللا اIسفضل هللا اIسفضل هللا اIسفضل هللا اIس31151091311510913115109131151091

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/04/1999فقري نورةفقري نورةفقري نورةفقري نورة31151163311511633115116331151163

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية24/03/1993فSان �سنيفSان �سنيفSان �سنيفSان �سني31151008311510083115100831151008

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية06/04/1999فSتاس هاجرفSتاس هاجرفSتاس هاجرفSتاس هاجر31151159311511593115115931151159

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية16/10/1993فهري tوsرفهري tوsرفهري tوsرفهري tوsر31151021311510213115102131151021

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية28/10/1999قامس عصامءقامس عصامءقامس عصامءقامس عصامء31151188311511883115118831151188

31151190311511903115119031151190à_ قجوط نà_ قجوط نà_ قجوط نà_ ية12/11/1999قجوط نCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مUظورٔهيلية اSن مU010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية11/11/1998قداش راضيةقداش راضيةقداش راضيةقداش راضية31151151311511513115115131151151
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية18/01/1999قاليت نوالقاليت نوالقاليت نوالقاليت نوال31151156311511563115115631151156

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةt10/02/1994رIن فاطمة الزهراءtرIن فاطمة الزهراءtرIن فاطمة الزهراءtرIن فاطمة الزهراء31151030311510303115103031151030

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةt19/06/1999ر�ش هدىtر�ش هدىtر�ش هدىtر�ش هدى31151172311511723115117231151172

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةt10/05/2000رميي جهرtرميي جهرtرميي جهرtرميي جهر31151208311512083115120831151208

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/07/1993ك�سوس محمدك�سوس محمدك�سوس محمدك�سوس محمد31151014311510143115101431151014

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةt11/05/1998يطرة MٓسCيةtيطرة MٓسCيةtيطرة MٓسCيةtيطرة MٓسCية31151140311511403115114031151140

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية30/12/1998حلرش زهريةحلرش زهريةحلرش زهريةحلرش زهرية31151152311511523115115231151152

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/06/1999لشهب شC·ءلشهب شC·ءلشهب شC·ءلشهب شC·ء31151169311511693115116931151169

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية14/06/1995لطفي زي�بلطفي زي�بلطفي زي�بلطفي زي�ب31151066311510663115106631151066

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية12/06/2001لطيفي صفاءلطيفي صفاءلطيفي صفاءلطيفي صفاء31151258311512583115125831151258

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية13/12/2000لعالوي ابلعالوي ابلعالوي ابلعالوي اب{{{{سامسامسامسام31151233311512333115123331151233

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية11/07/1994لك�ل لبىنلك�ل لبىنلك�ل لبىنلك�ل لبىن31151045311510453115104531151045

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/06/1999لكرا�ش �لميةلكرا�ش �لميةلكرا�ش �لميةلكرا�ش �لمية31151171311511713115117131151171

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية23/03/1998لكرمية هناءلكرمية هناءلكرمية هناءلكرمية هناء31151135311511353115113531151135

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/07/1993ملسودي سCناءملسودي سCناءملسودي سCناءملسودي سCناء31151012311510123115101231151012

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/10/2001لهاليل Mٔمميةلهاليل Mٔمميةلهاليل Mٔمميةلهاليل Mٔممية31151266311512663115126631151266

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية23/08/2000لوا� ر�ابلوا� ر�ابلوا� ر�ابلوا� ر�اب31151219311512193115121931151219

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/07/1997لوراري ٕاميانلوراري ٕاميانلوراري ٕاميانلوراري ٕاميان31151116311511163115111631151116

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/04/1999لورد�يش ملياءلورد�يش ملياءلورد�يش ملياءلورد�يش ملياء31151164311511643115116431151164

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/08/1999لواكوكة لواكوكة لواكوكة لواكوكة جمجمجمجمدةدةدةدة31151179311511793115117931151179

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/04/1999ليوق wسمةليوق wسمةليوق wسمةليوق wسمة31151161311511613115116131151161

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/03/1995خمخمخمخملص ايوبلص ايوبلص ايوبلص ايوب31151062311510623115106231151062

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية03/06/2001خمخمخمخملص هدىلص هدىلص هدىلص هدى31151256311512563115125631151256

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/09/2000مروان مرميمروان مرميمروان مرميمروان مرمي31151220311512203115122031151220

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية09/05/2001مسا*د إالدر�يس زي�بمسا*د إالدر�يس زي�بمسا*د إالدر�يس زي�بمسا*د إالدر�يس زي�ب31151253311512533115125331151253

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/10/1995مسZيس عز#زةمسZيس عز#زةمسZيس عز#زةمسZيس عز#زة31151074311510743115107431151074

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية18/03/2000ماكوي Mٔمميةماكوي Mٔمميةماكوي Mٔمميةماكوي Mٔممية31151204311512043115120431151204

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية24/05/1999مكرشة سك_نةمكرشة سك_نةمكرشة سك_نةمكرشة سك_نة31151166311511663115116631151166

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية10/07/2000مالحظ tوsرمالحظ tوsرمالحظ tوsرمالحظ tوsر31151215311512153115121531151215

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/04/2001ملياI سعادملياI سعادملياI سعادملياI سعاد31151249311512493115124931151249

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية18/10/2001مليمليمليمليحححح شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء31151269311512693115126931151269

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية29/07/1998مSاح �سCميةمSاح �سCميةمSاح �سCميةمSاح �سCمية31151145311511453115114531151145

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/09/1993مSادي سك_نةمSادي سك_نةمSادي سك_نةمSادي سك_نة31151019311510193115101931151019

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية21/09/1997مSارص tوsرمSارص tوsرمSارص tوsرمSارص tوsر31151125311511253115112531151125

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية08/06/1994مSري سف_انمSري سف_انمSري سف_انمSري سف_ان31151041311510413115104131151041

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةµ28/06/2001دويف مسيةµدويف مسيةµدويف مسيةµدويف مسية31151261311512613115126131151261

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/06/2001موساوي اسامءموساوي اسامءموساوي اسامءموساوي اسامء31151260311512603115126031151260

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةI24/06/1994رص عبدهللاIرص عبدهللاIرص عبدهللاIرص عبدهللا31151043311510433115104331151043

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/01/2002نبZين ر^بنبZين ر^بنبZين ر^بنبZين ر^ب31151276311512763115127631151276

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية26/08/1997نقاش �ا�نقاش �ا�نقاش �ا�نقاش �ا�31151121311511213115112131151121

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية�11/11/1996كرو �Mٔس�كرو �Mٔس�كرو �Mٔس�كرو �Mٔس31151100311511003115110031151100

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية11/08/1997نوايس فاطمة الزهراءنوايس فاطمة الزهراءنوايس فاطمة الزهراءنوايس فاطمة الزهراء31151118311511183115111831151118

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية02/11/1998نورون فاطمة الزهراءنورون فاطمة الزهراءنورون فاطمة الزهراءنورون فاطمة الزهراء31151150311511503115115031151150

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/07/2000نوين لينةنوين لينةنوين لينةنوين لينة31151216311512163115121631151216

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية23/09/1997هاتفي شC·ءهاتفي شC·ءهاتفي شC·ءهاتفي شC·ء31151126311511263115112631151126

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية20/04/1996هبادي رحيانةهبادي رحيانةهبادي رحيانةهبادي رحيانة31151088311510883115108831151088

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية15/01/1999هنان جهرهنان جهرهنان جهرهنان جهر31151155311511553115115531151155

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية27/07/1997و�ي وصالو�ي وصالو�ي وصالو�ي وصال31151117311511173115111731151117

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورٔهيلية اUن مSظورالربنويصالربنويصالربنويصالربنويصا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCيةا÷لغة الفر�سCية�03/03/2000رسى الباديس�رسى الباديس�رسى الباديس�رسى الباديس31151202311512023115120231151202
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات26/02/1999اUن اUراهمي مرمياUن اUراهمي مرمياUن اUراهمي مرمياUن اUراهمي مرمي39131058391310583913105839131058

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات25/01/1999ابو القامس الطيبابو القامس الطيبابو القامس الطيبابو القامس الطيب39131053391310533913105339131053

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتMٔ10/10/1999بوربيع عامدMٔبوربيع عامدMٔبوربيع عامدMٔبوربيع عامد39131075391310753913107539131075

مجمجمجمج Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب39131033391310333913103339131033 MٔMٔٔMMٔ14/11/1997يناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن اليامسنياحلي احلسUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياU002ا

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات31/05/1998اخري ش محمداخري ش محمداخري ش محمداخري ش محمد39131043391310433913104339131043

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات22/02/2001ادشريي tوsرادشريي tوsرادشريي tوsرادشريي tوsر39131120391311203913112039131120

008اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات06/03/2002اريك مرمياريك مرمياريك مرمياريك مرمي39131146391311463913114639131146

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/09/1999اtيدي اسامءاtيدي اسامءاtيدي اسامءاtيدي اسامء39131073391310733913107339131073

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات�14/03/2000در�يس الغاملي دنيا�در�يس الغاملي دنيا�در�يس الغاملي دنيا�در�يس الغاملي دنيا39131094391310943913109439131094

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات�03/11/1993زرق فدوى�زرق فدوى�زرق فدوى�زرق فدوى39131003391310033913100339131003

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات26/11/1997البناين هشامالبناين هشامالبناين هشامالبناين هشام39131035391310353913103539131035

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/04/1999احلافظي فاطمةاحلافظي فاطمةاحلافظي فاطمةاحلافظي فاطمة39131062391310623913106239131062

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات11/02/1999اخلرازي ابÅساماخلرازي ابÅساماخلرازي ابÅساماخلرازي ابÅسام39131054391310543913105439131054

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات02/11/1997اخللفاوي محمداخللفاوي محمداخللفاوي محمداخللفاوي محمد39131031391310313913103139131031

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات23/02/2000ا�^غي مسريا�^غي مسريا�^غي مسريا�^غي مسري39131091391310913913109139131091

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات22/02/2001ا�رشاوي فاطمة الزهراءا�رشاوي فاطمة الزهراءا�رشاوي فاطمة الزهراءا�رشاوي فاطمة الزهراء39131119391311193913111939131119

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات11/11/1997ا�فايل مصطفىا�فايل مصطفىا�فايل مصطفىا�فايل مصطفى39131032391310323913103239131032

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات15/04/1997ا�وييب هشاما�وييب هشاما�وييب هشاما�وييب هشام39131022391310223913102239131022

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات07/10/2001الرا° عبدالنورالرا° عبدالنورالرا° عبدالنورالرا° عبدالنور39131137391311373913113739131137

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات23/06/1999الرايم فا#زةالرايم فا#زةالرايم فا#زةالرايم فا#زة39131066391310663913106639131066

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/01/1998الرحاموي Mٔسامءالرحاموي Mٔسامءالرحاموي Mٔسامءالرحاموي Mٔسامء39131036391310363913103639131036

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات26/02/2001الزيدي وليدالزيدي وليدالزيدي وليدالزيدي وليد39131121391311213913112139131121

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات28/08/1998السعداوي املهديالسعداوي املهديالسعداوي املهديالسعداوي املهدي39131047391310473913104739131047

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات02/03/2000الشالالشالالشالالشالخيخيخيخيي سلمىي سلمىي سلمىي سلمى39131092391310923913109239131092

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات18/08/2001الصاحلي عبدا÷لطيفالصاحلي عبدا÷لطيفالصاحلي عبدا÷لطيفالصاحلي عبدا÷لطيف39131131391311313913113139131131

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/07/1993الصديقي كزنةالصديقي كزنةالصديقي كزنةالصديقي كزنة39131002391310023913100239131002

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات14/07/1997الصغري امحدالصغري امحدالصغري امحدالصغري امحد39131027391310273913102739131027

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات15/12/1999العبدي مرميالعبدي مرميالعبدي مرميالعبدي مرمي39131082391310823913108239131082

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات18/02/1998العرج وليدالعرج وليدالعرج وليدالعرج وليد39131039391310393913103939131039

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات04/03/1996العساوي �دجيةالعساوي �دجيةالعساوي �دجيةالعساوي �دجية39131012391310123913101239131012

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات29/06/1994العرسي ام_نةالعرسي ام_نةالعرسي ام_نةالعرسي ام_نة39131006391310063913100639131006

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات23/10/2001العاكل سلمىالعاكل سلمىالعاكل سلمىالعاكل سلمى39131139391311393913113939131139

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات26/05/2001العالوي محمدالعالوي محمدالعالوي محمدالعالوي محمد39131126391311263913112639131126

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات28/01/1997الغيايب tوsرالغيايب tوsرالغيايب tوsرالغيايب tوsر39131019391310193913101939131019

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات05/06/2000القاري امنيالقاري امنيالقاري امنيالقاري امني39131100391311003913110039131100

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات05/05/1997القلويش عبدالعايلالقلويش عبدالعايلالقلويش عبدالعايلالقلويش عبدالعايل39131024391310243913102439131024

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات22/10/2001الكراب Mٔمالالكراب Mٔمالالكراب Mٔمالالكراب Mٔمال39131138391311383913113839131138

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات06/04/1999الكرين ا�سالكرين ا�سالكرين ا�سالكرين ا�س39131060391310603913106039131060

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات22/10/1995الكرين يوسفالكرين يوسفالكرين يوسفالكرين يوسف39131010391310103913101039131010

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات24/10/1999الكوادي Mٔيوبالكوادي Mٔيوبالكوادي Mٔيوبالكوادي Mٔيوب39131077391310773913107739131077

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات12/12/1998املاهري عبداحلياملاهري عبداحلياملاهري عبداحلياملاهري عبداحلي39131051391310513913105139131051

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/09/2000املعاملعاملعاملعململململ ٕاميان ٕاميان ٕاميان ٕاميان39131109391311093913110939131109

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات15/08/1999املنرصي يوسفاملنرصي يوسفاملنرصي يوسفاملنرصي يوسف39131070391310703913107039131070

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات25/01/2001النارصي صفاءالنارصي صفاءالنارصي صفاءالنارصي صفاء39131115391311153913111539131115

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات26/07/1999الوراق مرميالوراق مرميالوراق مرميالوراق مرمي39131068391310683913106839131068

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات04/06/1998اليعقويب �دجيةاليعقويب �دجيةاليعقويب �دجيةاليعقويب �دجية39131045391310453913104539131045

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات01/07/1999ام_ك_ل رضاام_ك_ل رضاام_ك_ل رضاام_ك_ل رضا39131067391310673913106739131067

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات04/06/2001ا�رسي ا�سا�رسي ا�سا�رسي ا�سا�رسي ا�س39131127391311273913112739131127

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتMٔ23/06/1999وزيدان بدرMٔوزيدان بدرMٔوزيدان بدرMٔوزيدان بدر39131065391310653913106539131065
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتMٔ22/05/1993والعرس محمدMٔوالعرس محمدMٔوالعرس محمدMٔوالعرس محمد39131001391310013913100139131001

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات07/09/1996ايت ا �لمية �دجيةايت ا �لمية �دجيةايت ا �لمية �دجيةايت ا �لمية �دجية39131016391310163913101639131016

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات15/04/1998ايت *ايب عبد هللايت *ايب عبد هللايت *ايب عبد هللايت *ايب عبد هللا39131041391310413913104139131041

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات15/09/1999ايت موىس يوسفايت موىس يوسفايت موىس يوسفايت موىس يوسف39131071391310713913107139131071

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/04/2000ايت يوسف زtر�ءايت يوسف زtر�ءايت يوسف زtر�ءايت يوسف زtر�ء39131096391310963913109639131096

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتU08/10/1999ربZش ارشفUربZش ارشفUربZش ارشفUربZش ارشف39131074391310743913107439131074

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتw24/05/2000سور Mٔمميةwسور Mٔمميةwسور Mٔمميةwسور Mٔممية39131099391310993913109939131099

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات12/02/1998بلòد#ر ارشفبلòد#ر ارشفبلòد#ر ارشفبلòد#ر ارشف39131038391310383913103839131038

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتU18/07/2000ن اخلرشوف شC·ءUن اخلرشوف شC·ءUن اخلرشوف شC·ءUن اخلرشوف شC·ء39131105391311053913110539131105

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتU26/06/1997ن العرسي �MٔسUن العرسي �MٔسUن العرسي �MٔسUن العرسي �Mٔس39131025391310253913102539131025

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتU27/06/1997ن معي مسيةUن معي مسيةUن معي مسيةUن معي مسية39131026391310263913102639131026

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات18/09/1999بنحسون احلسنيبنحسون احلسنيبنحسون احلسنيبنحسون احلسني39131072391310723913107239131072

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات29/06/2001بنصا#ر جنوىبنصا#ر جنوىبنصا#ر جنوىبنصا#ر جنوى39131129391311293913112939131129

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات28/01/1996بنكري فاطمة الزهراءبنكري فاطمة الزهراءبنكري فاطمة الزهراءبنكري فاطمة الزهراء39131011391310113913101139131011

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات31/03/2001هبايل �دجيةهبايل �دجيةهبايل �دجيةهبايل �دجية39131125391311253913112539131125

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات24/01/1997بوج_دي حفصةبوج_دي حفصةبوج_دي حفصةبوج_دي حفصة39131018391310183913101839131018

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات03/02/1994بودفدفة Mٔيوببودفدفة Mٔيوببودفدفة Mٔيوببودفدفة Mٔيوب39131005391310053913100539131005

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات24/10/2001بورضوبورضوبورضوبورضوضضضض هدى هدى هدى هدى39131140391311403913114039131140

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات06/01/2000بوسCنÅ_بوسCنÅ_بوسCنÅ_بوسCنÅ_حححح عبد اجلبار عبد اجلبار عبد اجلبار عبد اجلبار39131087391310873913108739131087

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات01/01/2000بوشCندة فاطمة الزهراءبوشCندة فاطمة الزهراءبوشCندة فاطمة الزهراءبوشCندة فاطمة الزهراء39131085391310853913108539131085

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/10/1998بوخليار حسنبوخليار حسنبوخليار حسنبوخليار حسن39131049391310493913104939131049

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات06/02/1998بومان فدوىبومان فدوىبومان فدوىبومان فدوى39131037391310373913103739131037

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات16/02/1999بومزوغ فاطمة الزهراءبومزوغ فاطمة الزهراءبومزوغ فاطمة الزهراءبومزوغ فاطمة الزهراء39131056391310563913105639131056

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات18/10/1999بوهري عبدالرحامنبوهري عبدالرحامنبوهري عبدالرحامنبوهري عبدالرحامن39131076391310763913107639131076

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتø15/03/2001روي ايوبøروي ايوبøروي ايوبøروي ايوب39131123391311233913112339131123

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات01/01/2000متمتمتمتراين مرميراين مرميراين مرميراين مرمي39131086391310863913108639131086

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات15/09/1997توفà معمرتوفà معمرتوفà معمرتوفà معمر39131029391310293913102939131029

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات04/01/1999تويم محزةتويم محزةتويم محزةتويم محزة39131052391310523913105239131052

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات08/04/1999جريف صفاءجريف صفاءجريف صفاءجريف صفاء39131061391310613913106139131061

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات07/12/1999جعوايق �دجيةجعوايق �دجيةجعوايق �دجيةجعوايق �دجية39131081391310813913108139131081

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات04/03/1997حسCين عبدهللاحسCين عبدهللاحسCين عبدهللاحسCين عبدهللا39131021391310213913102139131021

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات08/10/2000محدو شC·ءمحدو شC·ءمحدو شC·ءمحدو شC·ء39131111391311113913111139131111

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات19/12/2000خرشاش ٕاميانخرشاش ٕاميانخرشاش ٕاميانخرشاش ٕاميان39131113391311133913111339131113

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات�27/04/1997لòال رشCيدة�لòال رشCيدة�لòال رشCيدة�لòال رشCيدة39131023391310233913102339131023

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات14/07/1996دنون عبداجلباردنون عبداجلباردنون عبداجلباردنون عبداجلبار39131015391310153913101539131015

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات19/02/2000رزيق Mٔمميةرزيق Mٔمميةرزيق Mٔمميةرزيق Mٔممية39131090391310903913109039131090

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات21/11/1997رف_ق امSيةرف_ق امSيةرف_ق امSيةرف_ق امSية39131034391310343913103439131034

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات23/12/1994رtيعي فاطمةرtيعي فاطمةرtيعي فاطمةرtيعي فاطمة39131008391310083913100839131008

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات05/04/1996رماوي Mٔمميةرماوي Mٔمميةرماوي Mٔمميةرماوي Mٔممية39131013391310133913101339131013

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات03/06/1999ز�ال سهامز�ال سهامز�ال سهامز�ال سهام39131064391310643913106439131064

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات26/06/2001زيتاين ٕاميانزيتاين ٕاميانزيتاين ٕاميانزيتاين ٕاميان39131128391311283913112839131128

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات24/11/1999سدايس MٔسCيةسدايس MٔسCيةسدايس MٔسCيةسدايس MٔسCية39131078391310783913107839131078

008اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات06/03/2002سدوان شC·ءسدوان شC·ءسدوان شC·ءسدوان شC·ء39131145391311453913114539131145

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات01/12/1999رسرسرسرسوت سعيدةوت سعيدةوت سعيدةوت سعيدة39131079391310793913107939131079

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات07/02/2001سفريي ليىلسفريي ليىلسفريي ليىلسفريي ليىل39131118391311183913111839131118

008اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات12/11/2001سكون Mٔسامءسكون Mٔسامءسكون Mٔسامءسكون Mٔسامء39131143391311433913114339131143

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات30/01/1997شاtر املهديشاtر املهديشاtر املهديشاtر املهدي39131020391310203913102039131020

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات11/09/2001شاtر �دجيةشاtر �دجيةشاtر �دجيةشاtر �دجية39131134391311343913113439131134

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات29/03/2001شCبايب حمسنيشCبايب حمسنيشCبايب حمسنيشCبايب حمسني39131124391311243913112439131124
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات08/02/2000رشاج هيرشاج هيرشاج هيرشاج هيمثمثمثمث39131088391310883913108839131088

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات23/11/2000رشيف اميانرشيف اميانرشيف اميانرشيف اميان39131112391311123913111239131112

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات03/03/2000شف_ق فشف_ق فشف_ق فشف_ق فؤؤؤؤاداداداد39131093391310933913109339131093

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات14/01/2001مشس ا�#ن إالدر�يس وفاءمشس ا�#ن إالدر�يس وفاءمشس ا�#ن إالدر�يس وفاءمشس ا�#ن إالدر�يس وفاء39131114391311143913111439131114

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات28/06/2000شCنون �دجيةشCنون �دجيةشCنون �دجيةشCنون �دجية39131103391311033913110339131103

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات27/10/1997شويق محمدشويق محمدشويق محمدشويق محمد39131030391310303913103039131030

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات16/07/2000حصحصحصحصوري اسامعيلوري اسامعيلوري اسامعيلوري اسامعيل39131104391311043913110439131104

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات03/04/2000* سا خو* سا خو* سا خو* سا خو����39131095391310953913109539131095

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات08/05/2000عبيدة سلمىعبيدة سلمىعبيدة سلمىعبيدة سلمى39131098391310983913109839131098

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات06/06/2000عطفاوي خوعطفاوي خوعطفاوي خوعطفاوي خو����39131101391311013913110139131101

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات15/09/2001عقVاين MٔسامةعقVاين MٔسامةعقVاين MٔسامةعقVاين Mٔسامة39131135391311353913113539131135

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات24/02/1998عكرود فعكرود فعكرود فعكرود فؤؤؤؤاداداداد39131040391310403913104039131040

008اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات12/01/2002عوان دنياعوان دنياعوان دنياعوان دنيا39131144391311443913114439131144

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات01/08/1999غفاري غيغفاري غيغفاري غيغفاري غيثثثثةةةة39131069391310693913106939131069

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات05/10/1994فاحتي ليىلفاحتي ليىلفاحتي ليىلفاحتي ليىل39131007391310073913100739131007

39131110391311103913111039131110àفرا° سهيàفرا° سهيàفرا° سهيàيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/09/2000فرا° سهيCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCن اليامسنياحلي احلسUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياU006ا

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات29/01/2001فروفروفروفروخخخخ Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء39131116391311163913111639131116

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات10/03/1999فهمي Mٔسامةفهمي Mٔسامةفهمي Mٔسامةفهمي Mٔسامة39131059391310593913105939131059

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات02/05/1995فوIس محيدفوIس محيدفوIس محيدفوIس محيد39131009391310093913100939131009

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات11/09/2001ف_اليل دهين فاطمة الزهراءف_اليل دهين فاطمة الزهراءف_اليل دهين فاطمة الزهراءف_اليل دهين فاطمة الزهراء39131133391311333913113339131133

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات04/07/1996قاوا هندقاوا هندقاوا هندقاوا هند39131014391310143913101439131014

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات26/06/2000اكميل محمد امنياكميل محمد امنياكميل محمد امنياكميل محمد امني39131102391311023913110239131102

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتt29/12/1999رضات محزةtرضات محزةtرضات محزةtرضات محزة39131084391310843913108439131084

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات12/09/2000حلرش شC·ءحلرش شC·ءحلرش شC·ءحلرش شC·ء39131108391311083913110839131108

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات10/02/2000حللو اميانحللو اميانحللو اميانحللو اميان39131089391310893913108939131089

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/08/2000لطيف محمد Mٔمنيلطيف محمد Mٔمنيلطيف محمد Mٔمنيلطيف محمد Mٔمني39131106391311063913110639131106

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات11/02/1999لغلميي اميانلغلميي اميانلغلميي اميانلغلميي اميان39131055391310553913105539131055

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات08/03/2001ملهضار tرميةملهضار tرميةملهضار tرميةملهضار tرمية39131122391311223913112239131122

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات11/12/1993ماج_د محمدماج_د محمدماج_د محمدماج_د محمد39131004391310043913100439131004

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات26/12/1999مربوك هدىمربوك هدىمربوك هدىمربوك هدى39131083391310833913108339131083

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات02/11/1998مد�ين �سنيمد�ين �سنيمد�ين �سنيمد�ين �سني39131050391310503913105039131050

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات21/08/2001مسCتفضل الزبريمسCتفضل الزبريمسCتفضل الزبريمسCتفضل الزبري39131132391311323913113239131132

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات21/08/2000مغر#زي يوسفمغر#زي يوسفمغر#زي يوسفمغر#زي يوسف39131107391311073913110739131107

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات28/09/2001مف_د حSانمف_د حSانمف_د حSانمف_د حSان39131136391311363913113639131136

008اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات25/10/2001مممممممموين سلمىوين سلمىوين سلمىوين سلمى39131141391311413913114139131141

007اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات10/08/2001موس ماqدةموس ماqدةموس ماqدةموس ماqدة39131130391311303913113039131130

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات11/06/1998موهوب �سنيموهوب �سنيموهوب �سنيموهوب �سني39131046391310463913104639131046

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتI01/06/1998رصي عبدالعايلIرصي عبدالعايلIرصي عبدالعايلIرصي عبدالعايل39131044391310443913104439131044

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتI20/02/1999صيIصيIصيIصيحححح مرمي مرمي مرمي مرمي39131057391310573913105739131057

005اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات04/05/2000نرص يو�سنرص يو�سنرص يو�سنرص يو�س39131097391310973913109739131097

008اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات30/10/2001نظيف Mٔسامءنظيف Mٔسامءنظيف Mٔسامءنظيف Mٔسامء39131142391311423913114239131142

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات12/09/1998نعامن جهرنعامن جهرنعامن جهرنعامن جهر39131048391310483913104839131048

003اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات09/05/1998نواري IMٔسنواري IMٔسنواري IMٔسنواري IMٔس39131042391310423913104239131042

001اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات10/01/1997نواري فنواري فنواري فنواري فؤؤؤؤاداداداد39131017391310173913101739131017

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات30/05/1999هاليل Mٔيوبهاليل Mٔيوبهاليل Mٔيوبهاليل Mٔيوب39131063391310633913106339131063

004اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات05/12/1999هنوار سك_نةهنوار سك_نةهنوار سك_نةهنوار سك_نة39131080391310803913108039131080

002اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات20/07/1997وايف ع£نوايف ع£نوايف ع£نوايف ع£ن39131028391310283913102839131028

006اUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياUن اليامسنياحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناحلي احلسCيناملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_اتاملعلوم_ات�30/01/2001سZين ��سZين ��سZين ��سZين �رسرسرسرس39131117391311173913111739131117

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-11-18اUراول اUراول اUراول اUراول حضحضحضحضىىىى21461205214612052146120521461205
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2002-01-11اUريين زهراءاUريين زهراءاUريين زهراءاUريين زهراء21461259214612592146125921461259

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-10-21اUن عبو امميةاUن عبو امميةاUن عبو امميةاUن عبو اممية21461098214610982146109821461098

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ◌ّّ◌ّ◌ّ◌01-01-1995بوالعوMٔبوالعوMٔبوالعوMٔبوالعوىلىلىلىل ملياء ملياء ملياء ملياء21461044214610442146104421461044

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ04-07-1995بوالوفاء املهديMٔبوالوفاء املهديMٔبوالوفاء املهديMٔبوالوفاء املهدي21461057214610572146105721461057

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-11-27اqليطي سلمىاqليطي سلمىاqليطي سلمىاqليطي سلمى21461237214612372146123721461237

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-10-25ٕا�ليا �ا�ٕا�ليا �ا�ٕا�ليا �ا�ٕا�ليا �ا�21461038214610382146103821461038

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-01-18اخSداف هناءاخSداف هناءاخSداف هناءاخSداف هناء21461136214611362146113621461136

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ12-03-1999خو� ملياءMٔخو� ملياءMٔخو� ملياءMٔخو� ملياء21461181214611812146118121461181

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-07-27اد#ر رشCيداد#ر رشCيداد#ر رشCيداد#ر رشCيد21461196214611962146119621461196

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ12-02-1999رtويس ر�ابMٔرtويس ر�ابMٔرtويس ر�ابMٔرtويس ر�اب21461178214611782146117821461178

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-04-26ازريد tوøرازريد tوøرازريد tوøرازريد tوøر21461024214610242146102421461024

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-08-22ٕاغران عامدٕاغران عامدٕاغران عامدٕاغران عامد21461060214610602146106021461060

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-08-08افليفà يوسفافليفà يوسفافليفà يوسفافليفà يوسف21461122214611222146112221461122

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ20-01-1998قريض �دجيةMٔقريض �دجيةMٔقريض �دجيةMٔقريض �دجية21461138214611382146113821461138

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-03-08اكناو محمداكناو محمداكناو محمداكناو محمد21461050214610502146105021461050

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-09-22إالدر�يس wسمةإالدر�يس wسمةإالدر�يس wسمةإالدر�يس wسمة21461096214610962146109621461096

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-08-�28در�يس ماqدة�در�يس ماqدة�در�يس ماqدة�در�يس ماqدة21461015214610152146101521461015

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-01-�10صفري سعيد�صفري سعيد�صفري سعيد�صفري سعيد21461047214610472146104721461047

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-07-05ال رشي محزةال رشي محزةال رشي محزةال رشي محزة21461087214610872146108721461087

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-04-21اااا(هب(هب(هب(هباوي عبد العز#زاوي عبد العز#زاوي عبد العز#زاوي عبد العز#ز21461010214610102146101021461010

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-12-11البوزtري عبد احلف_ظالبوزtري عبد احلف_ظالبوزtري عبد احلف_ظالبوزtري عبد احلف_ظ21461206214612062146120621461206

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-10-13البوtري هاجرالبوtري هاجرالبوtري هاجرالبوtري هاجر21461127214611272146112721461127

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-07-27التويم هاجرالتويم هاجرالتويم هاجرالتويم هاجر21461090214610902146109021461090

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-03-02اجلاليل فدوىاجلاليل فدوىاجلاليل فدوىاجلاليل فدوى21461243214612432146124321461243

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-11-08احللباوي �زهةاحللباوي �زهةاحللباوي �زهةاحللباوي �زهة21461040214610402146104021461040

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-03-12امحلدوي �رسىامحلدوي �رسىامحلدوي �رسىامحلدوي �رسى21461051214610512146105121461051

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-03-02امحلراين هناءامحلراين هناءامحلراين هناءامحلراين هناء21461244214612442146124421461244

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-05-10امحلني عبدالنعميامحلني عبدالنعميامحلني عبدالنعميامحلني عبدالنعمي21461025214610252146102521461025

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-04-11احلمير Iديةاحلمير Iديةاحلمير Iديةاحلمير Iدية21461052214610522146105221461052

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-12-18اخلارضي شC·ءاخلارضي شC·ءاخلارضي شC·ءاخلارضي شC·ء21461239214612392146123921461239

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-10-26ا�حامين سف_انا�حامين سف_انا�حامين سف_انا�حامين سف_ان21461065214610652146106521461065

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-06-14ا�ريوش *يلا�ريوش *يلا�ريوش *يلا�ريوش *يل21461055214610552146105521461055

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-07-14ا�كين احلسنيا�كين احلسنيا�كين احلسنيا�كين احلسني21461250214612502146125021461250

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-09-19ااااGGGGخ_يل مرميخ_يل مرميخ_يل مرميخ_يل مرمي21461236214612362146123621461236

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-12-03الريفي سCناءالريفي سCناءالريفي سCناءالريفي سCناء21461101214611012146110121461101

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-04-24الزاهري املهديالزاهري املهديالزاهري املهديالزاهري املهدي21461247214612472146124721461247

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-08-15الزايه فاطمةالزايه فاطمةالزايه فاطمةالزايه فاطمة21461158214611582146115821461158

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-05-04الزز�ين حسCناءالزز�ين حسCناءالزز�ين حسCناءالزز�ين حسCناء21461011214610112146101121461011

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-01-15السا*دي زي�بالسا*دي زي�بالسا*دي زي�بالسا*دي زي�ب21461211214612112146121121461211

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-07-17السحميي اسامعيلالسحميي اسامعيلالسحميي اسامعيلالسحميي اسامعيل21461088214610882146108821461088

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-05-03السماليل امالالسماليل امالالسماليل امالالسماليل امال21461185214611852146118521461185

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-04-04السهمي عز#زالسهمي عز#زالسهمي عز#زالسهمي عز#ز21461023214610232146102321461023

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-08-07الشÅ_وي مسيةالشÅ_وي مسيةالشÅ_وي مسيةالشÅ_وي مسية21461091214610912146109121461091

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-07-21الرشيك MٔسCيةالرشيك MٔسCيةالرشيك MٔسCيةالرشيك MٔسCية21461116214611162146111621461116

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-12-20الرشيفي حSانالرشيفي حSانالرشيفي حSانالرشيفي حSان21461068214610682146106821461068

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-02-25الشCيòاوي �دجيةالشCيòاوي �دجيةالشCيòاوي �دجيةالشCيòاوي �دجية21461143214611432146114321461143

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-04-18الطاهري زهريةالطاهري زهريةالطاهري زهريةالطاهري زهرية21461009214610092146100921461009

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-08-06الظهراوي مرميالظهراوي مرميالظهراوي مرميالظهراوي مرمي21461251214612512146125121461251

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-08-06العديس �دجيةالعديس �دجيةالعديس �دجيةالعديس �دجية21461121214611212146112121461121
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-01-28العرمي سالمةالعرمي سالمةالعرمي سالمةالعرمي سالمة21461139214611392146113921461139

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-01-09العز#زي زي�بالعز#زي زي�بالعز#زي زي�بالعز#زي زي�ب21461210214612102146121021461210

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-09-04العطواين Mٔمميةالعطواين Mٔمميةالعطواين Mٔمميةالعطواين Mٔممية21461095214610952146109521461095

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-01-01العالوي نعميةالعالوي نعميةالعالوي نعميةالعالوي نعمية21461004214610042146100421461004

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-05-04العلوي فاطمة الزهراءالعلوي فاطمة الزهراءالعلوي فاطمة الزهراءالعلوي فاطمة الزهراء21461113214611132146111321461113

21461258214612582146125821461258àالعلوي هنيàالعلوي هنيàالعلوي هنيà2001-12-25العلوي هني((((طر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عيMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) نفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيونMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ019شويقشويقشويقشويق

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-12-20العامري �لميةالعامري �لميةالعامري �لميةالعامري �لمية21461043214610432146104321461043

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-12-13العامري معادالعامري معادالعامري معادالعامري معاد21461103214611032146110321461103

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-07-19العواد ٕالهامالعواد ٕالهامالعواد ٕالهامالعواد ٕالهام21461227214612272146122721461227

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-11-14الفاحتي ليىلالفاحتي ليىلالفاحتي ليىلالفاحتي ليىل21461041214610412146104121461041

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-06-11الفاخوري فا#زةالفاخوري فا#زةالفاخوري فا#زةالفاخوري فا#زة21461190214611902146119021461190

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-10-06الفاسوÂ اميانالفاسوÂ اميانالفاسوÂ اميانالفاسوÂ اميان21461126214611262146112621461126

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-12-30القد� وفاءالقد� وفاءالقد� وفاءالقد� وفاء21461208214612082146120821461208

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-01-05الاكوزي ابÅسامالاكوزي ابÅسامالاكوزي ابÅسامالاكوزي ابÅسام21461005214610052146100521461005

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-06-01الكرtوب يوسفالكرtوب يوسفالكرtوب يوسفالكرtوب يوسف21461189214611892146118921461189

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-02-19ا÷لوايت فاديةا÷لوايت فاديةا÷لوايت فاديةا÷لوايت فادية21461242214612422146124221461242

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-03-05املتوtيل اسCيةاملتوtيل اسCيةاملتوtيل اسCيةاملتوtيل اسCية21461245214612452146124521461245

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-06-27املدن فاطمةاملدن فاطمةاملدن فاطمةاملدن فاطمة21461194214611942146119421461194

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-02-10املرزويق سارةاملرزويق سارةاملرزويق سارةاملرزويق سارة21461075214610752146107521461075

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-07-01املرواين مرمياملرواين مرمياملرواين مرمياملرواين مرمي21461249214612492146124921461249

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-02-26املسعودي مليكةاملسعودي مليكةاملسعودي مليكةاملسعودي مليكة21461107214611072146110721461107

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-01-07املشCتايه سك_نةاملشCتايه سك_نةاملشCتايه سك_نةاملشCتايه سك_نة21461072214610722146107221461072

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-05-10املقدم زي�باملقدم زي�باملقدم زي�باملقدم زي�ب21461219214612192146121921461219

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-08-09امليك هاجرامليك هاجرامليك هاجرامليك هاجر21461059214610592146105921461059

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-06-24الناالناالناالناحجحجحجحج ح_اة ح_اة ح_اة ح_اة21461192214611922146119221461192

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-02-14النا° فدوىالنا° فدوىالنا° فدوىالنا° فدوى21461076214610762146107621461076

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-08-14النجمي Mٔمميةالنجمي Mٔمميةالنجمي Mٔمميةالنجمي Mٔممية21461157214611572146115721461157

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-08-29النقاب حسCناءالنقاب حسCناءالنقاب حسCناءالنقاب حسCناء21461161214611612146116121461161

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-10-31النوري ع£نالنوري ع£نالنوري ع£نالنوري ع£ن21461066214610662146106621461066

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-04-12النويين بدرالنويين بدرالنويين بدرالنويين بدر21461146214611462146114621461146

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-04-22الهامشي tرميةالهامشي tرميةالهامشي tرميةالهامشي tرمية21461111214611112146111121461111

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-12-06الهاين سك_نةالهاين سك_نةالهاين سك_نةالهاين سك_نة21461067214610672146106721461067

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-08-08الهرياك بورشةالهرياك بورشةالهرياك بورشةالهرياك بورشة21461230214612302146123021461230

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-01-04الواعر tرميةالواعر tرميةالواعر tرميةالواعر tرمية21461171214611712146117121461171

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-08-21الوردي امسهانالوردي امسهانالوردي امسهانالوردي امسهان21461014214610142146101421461014

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-01-01الوtييل حSانالوtييل حSانالوtييل حSانالوtييل حSان21461003214610032146100321461003

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-12-28اليÅمي ليىلاليÅمي ليىلاليÅمي ليىلاليÅمي ليىل21461169214611692146116921461169

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ01-01-1995مال مرميMٔمال مرميMٔمال مرميMٔمال مرمي21461045214610452146104521461045

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ06-06-1994مغار ٕاسامعيلMٔمغار ٕاسامعيلMٔمغار ٕاسامعيلMٔمغار ٕاسامعيل21461027214610272146102721461027

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-06-28امكون ابÅسامامكون ابÅسامامكون ابÅسامامكون ابÅسام21461085214610852146108521461085

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-07-25ااااحنحنحنحنييل ٕالهامييل ٕالهامييل ٕالهامييل ٕالهام21461118214611182146111821461118

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-05-16ا�زار هاجرا�زار هاجرا�زار هاجرا�زار هاجر21461150214611502146115021461150

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ03-11-1997و^ه MٔسامءMٔو^ه MٔسامءMٔو^ه MٔسامءMٔو^ه Mٔسامء21461128214611282146112821461128

21461223214612232146122321461223àيCاوتييل وسàيCاوتييل وسàيCاوتييل وسàيC2000-06-21اوتييل وس((((طر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عيMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) نفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيونMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ018شويقشويقشويقشويق

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-03-11او*Zش ايوباو*Zش ايوباو*Zش ايوباو*Zش ايوب21461180214611802146118021461180

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ07-04-1999ولشCيخ زهورMٔولشCيخ زهورMٔولشCيخ زهورMٔولشCيخ زهور21461184214611842146118421461184

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-04-17اوملوك سام_ةاوملوك سام_ةاوملوك سام_ةاوملوك سام_ة21461147214611472146114721461147

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ25-04-1997يت احسا#ن �دجيةMٔيت احسا#ن �دجيةMٔيت احسا#ن �دجيةMٔيت احسا#ن �دجية21461112214611122146111221461112

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-12-21ايت املعايت املعايت املعايت املعململململ اسامعيل اسامعيل اسامعيل اسامعيل21461069214610692146106921461069
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ24-05-1995يت عزي �دجيةMٔيت عزي �دجيةMٔيت عزي �دجيةMٔيت عزي �دجية21461054214610542146105421461054

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))Mٔ27-06-1994يت قدور *ادلMٔيت قدور *ادلMٔيت قدور *ادلMٔيت قدور *ادل21461029214610292146102921461029

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-08-18ايت قدور *اÒشةايت قدور *اÒشةايت قدور *اÒشةايت قدور *اÒشة21461159214611592146115921461159

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-02-06^كة �مسينة^كة �مسينة^كة �مسينة^كة �مسينة21461048214610482146104821461048

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-03-05بت رشCيدةبت رشCيدةبت رشCيدةبت رشCيدة21461179214611792146117921461179

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-01-17حبساUن فاحتةحبساUن فاحتةحبساUن فاحتةحبساUن فاحتة21461172214611722146117221461172

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-03-14بدوري امميةبدوري امميةبدوري امميةبدوري اممية21461078214610782146107821461078

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-06-19بديع Mٔسامءبديع Mٔسامءبديع Mٔسامءبديع Mٔسامء21461013214610132146101321461013

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))U19-01-1998رامو بوشعيبUرامو بوشعيبUرامو بوشعيبUرامو بوشعيب21461137214611372146113721461137

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))U01-04-1994راهميي ماqدولنيUراهميي ماqدولنيUراهميي ماqدولنيUراهميي ماqدولني21461022214610222146102221461022

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))U19-11-1997ردوي لبىنUردوي لبىنUردوي لبىنUردوي لبىن21461131214611312146113121461131

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-03-10بلبول ليىلبلبول ليىلبلبول ليىلبلبول ليىل21461217214612172146121721461217

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-03-18بل�اج وهيبةبل�اج وهيبةبل�اج وهيبةبل�اج وهيبة21461007214610072146100721461007

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-09-01بلحرشان فاطمةبلحرشان فاطمةبلحرشان فاطمةبلحرشان فاطمة21461094214610942146109421461094

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-07-30بلòاوة tوsربلòاوة tوsربلòاوة tوsربلòاوة tوsر21461197214611972146119721461197

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-02-13بلعفل فاطمةبلعفل فاطمةبلعفل فاطمةبلعفل فاطمة21461049214610492146104921461049

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))U23-12-2000ن ادر�س سلمىUن ادر�س سلمىUن ادر�س سلمىUن ادر�س سلمى21461240214612402146124021461240

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))U23-06-1996ن جحو MٔسامءUن جحو MٔسامءUن جحو MٔسامءUن جحو Mٔسامء21461084214610842146108421461084

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-12-19بنجمية سام_ةبنجمية سام_ةبنجمية سام_ةبنجمية سام_ة21461257214612572146125721461257

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-10-23بنعدو tوsربنعدو tوsربنعدو tوsربنعدو tوsر21461254214612542146125421461254

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-08-05بوالر�ش Mٔمميةبوالر�ش Mٔمميةبوالر�ش Mٔمميةبوالر�ش Mٔممية21461199214611992146119921461199

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-01-24بوخريص سCناءبوخريص سCناءبوخريص سCناءبوخريص سCناء21461174214611742146117421461174

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-12-26بود#ر فاطمة الزهراءبود#ر فاطمة الزهراءبود#ر فاطمة الزهراءبود#ر فاطمة الزهراء21461019214610192146101921461019

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1992-12-06بوزار العريببوزار العريببوزار العريببوزار العريب21461001214610012146100121461001

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-11-24بوسCتة احلسنيبوسCتة احلسنيبوسCتة احلسنيبوسCتة احلسني21461165214611652146116521461165

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-04-27بوطاهري جاملبوطاهري جاملبوطاهري جاملبوطاهري جامل21461053214610532146105321461053

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-07-11بوعز#ز سك_نةبوعز#ز سك_نةبوعز#ز سك_نةبوعز#ز سك_نة21461154214611542146115421461154

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-09-23بوعيبة سCناءبوعيبة سCناءبوعيبة سCناءبوعيبة سCناء21461062214610622146106221461062

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-04-03بوtر#ن سعادبوtر#ن سعادبوtر#ن سعادبوtر#ن سعاد21461081214610812146108121461081

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-02-�22غي امال�غي امال�غي امال�غي امال21461142214611422146114221461142

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-07-02تفاتفاتفاتفا���� سلمى سلمى سلمى سلمى21461225214612252146122521461225

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))q05-09-1997امومن Mٔسامءqامومن Mٔسامءqامومن Mٔسامءqامومن Mٔسامء21461124214611242146112421461124

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-03-24جVري هاجرجVري هاجرجVري هاجرجVري هاجر21461110214611102146111021461110

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))q06-05-1999داب محزةqداب محزةqداب محزةqداب محزة21461186214611862146118621461186

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-05-11جزويل وفاءجزويل وفاءجزويل وفاءجزويل وفاء21461187214611872146118721461187

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-11-�10ا° �مSة�ا° �مSة�ا° �مSة�ا° �مSة21461130214611302146113021461130

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-02-�24اريت ليىل�اريت ليىل�اريت ليىل�اريت ليىل21461077214610772146107721461077

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-08-�02اف�اف�اف�افيضيضيضيض مىن مىن مىن مىن21461120214611202146112021461120

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-01-�01اوري لطيفة�اوري لطيفة�اوري لطيفة�اوري لطيفة21461070214610702146107021461070

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-07-�03داين ٕاميان�داين ٕاميان�داين ٕاميان�داين ٕاميان21461056214610562146105621461056

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-04-24حراف ابÅسامحراف ابÅسامحراف ابÅسامحراف ابÅسام21461148214611482146114821461148

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-07-25حرشCية �مسنيحرشCية �مسنيحرشCية �مسنيحرشCية �مسني21461119214611192146111921461119

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-10-24حصاد هاجرحصاد هاجرحصاد هاجرحصاد هاجر21461064214610642146106421461064

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-07-30حSاش MٔسامءحSاش MٔسامءحSاش MٔسامءحSاش Mٔسامء21461155214611552146115521461155

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-10-17حميود حمسنحميود حمسنحميود حمسنحميود حمسن21461036214610362146103621461036

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-10-22خشايم امنيخشايم امنيخشايم امنيخشايم امني21461203214612032146120321461203

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-05-29خطاب tوsرخطاب tوsرخطاب tوsرخطاب tوsر21461188214611882146118821461188

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-01-�31لطي فاطمة الزهراء�لطي فاطمة الزهراء�لطي فاطمة الزهراء�لطي فاطمة الزهراء21461106214611062146110621461106

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-07-�27ليل ابÅسام�ليل ابÅسام�ليل ابÅسام�ليل ابÅسام21461031214610312146103121461031
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-09-16دابيدابيدابيدابيجججج مرمي مرمي مرمي مرمي21461162214611622146116221461162

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-09-16داوود ٕابÅسامداوود ٕابÅسامداوود ٕابÅسامداوود ٕابÅسام21461201214612012146120121461201

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-08-20دمو حSاندمو حSاندمو حSاندمو حSان21461160214611602146116021461160

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-04-13دوق ٕاtرامدوق ٕاtرامدوق ٕاtرامدوق ٕاtرام21461218214612182146121821461218

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-03-29راشCيدي محيدراشCيدي محيدراشCيدي محيدراشCيدي محيد21461182214611822146118221461182

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-10-23راراراراظظظظفي لبىنفي لبىنفي لبىنفي لبىن21461204214612042146120421461204

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-08-30رايم Mٔمميةرايم Mٔمميةرايم Mٔمميةرايم Mٔممية21461233214612332146123321461233

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-08-24ر^ح سعيدةر^ح سعيدةر^ح سعيدةر^ح سعيدة21461232214612322146123221461232

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-09-26ر� مرمير� مرمير� مرمير� مرمي21461097214610972146109721461097

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-06-22رف_ع ا�المرف_ع ا�المرف_ع ا�المرف_ع ا�الم21461191214611912146119121461191

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-09-18روان ا�سروان ا�سروان ا�سروان ا�س21461035214610352146103521461035

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-10-24زرق �لميةزرق �لميةزرق �لميةزرق �لمية21461037214610372146103721461037

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-12-30زعري احسانزعري احسانزعري احسانزعري احسان21461135214611352146113521461135

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-05-27زعمي tوsرزعمي tوsرزعمي tوsرزعمي tوsر21461151214611512146115121461151

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-12-17زهري ٕاميانزهري ٕاميانزهري ٕاميانزهري ٕاميان21461104214611042146110421461104

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-02-29زو#ن راحبةزو#ن راحبةزو#ن راحبةزو#ن راحبة21461216214612162146121621461216

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-03-15ز#كر يوسفز#كر يوسفز#كر يوسفز#كر يوسف21461246214612462146124621461246

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-02-21سامني ليىلسامني ليىلسامني ليىلسامني ليىل21461215214612152146121521461215

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-10-25سائل سعادسائل سعادسائل سعادسائل سعاد21461164214611642146116421461164

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-08-03جسجسجسجسار زي�بار زي�بار زي�بار زي�ب21461229214612292146122921461229

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-05-19سفني سCناءسفني سCناءسفني سCناءسفني سCناء21461083214610832146108321461083

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-04-01سلفات سCناءسلفات سCناءسلفات سCناءسلفات سCناء21461008214610082146100821461008

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-08-31سلامن هاجرسلامن هاجرسلامن هاجرسلامن هاجر21461200214612002146120021461200

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-02-06مسني ٕاميانمسني ٕاميانمسني ٕاميانمسني ٕاميان21461074214610742146107421461074

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-07-23سوtري زي�بسوtري زي�بسوtري زي�بسوtري زي�ب21461089214610892146108921461089

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-07-03سCيداوي مرميسCيداوي مرميسCيداوي مرميسCيداوي مرمي21461030214610302146103021461030

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-11-08رشادي �دجيةرشادي �دجيةرشادي �دجيةرشادي �دجية21461129214611292146112921461129

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-10-15شعنون سك_نةشعنون سك_نةشعنون سك_نةشعنون سك_نة21461202214612022146120221461202

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-11-27شف_ق الوزاين محمدشف_ق الوزاين محمدشف_ق الوزاين محمدشف_ق الوزاين محمد21461166214611662146116621461166

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-06-08شكراين محمدشكراين محمدشكراين محمدشكراين محمد21461152214611522146115221461152

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-05-03شكري اtرامشكري اtرامشكري اtرامشكري اtرام21461149214611492146114921461149

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-09-03شلياح امالشلياح امالشلياح امالشلياح امال21461033214610332146103321461033

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-06-15شهار فاطمة الزهراءشهار فاطمة الزهراءشهار فاطمة الزهراءشهار فاطمة الزهراء21461222214612222146122221461222

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-02-03شويت سهيلشويت سهيلشويت سهيلشويت سهيل21461141214611412146114121461141

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-05-06صرب فاطمةصرب فاطمةصرب فاطمةصرب فاطمة21461114214611142146111421461114

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-01-01صغراين wسمةصغراين wسمةصغراين wسمةصغراين wسمة21461170214611702146117021461170

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-10-17صف_اطي فاطمة الزهراءصف_اطي فاطمة الزهراءصف_اطي فاطمة الزهراءصف_اطي فاطمة الزهراء21461016214610162146101621461016

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-04-01صق_ف مرميصق_ف مرميصق_ف مرميصق_ف مرمي21461183214611832146118321461183

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-09-14مصمصمصمصود ليىلود ليىلود ليىلود ليىل21461253214612532146125321461253

21461193214611932146119321461193àيCصياح وسàيCصياح وسàيCصياح وسàيC1999-06-26صياح وس((((طر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عيMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) نفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيونMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ016شويقشويقشويقشويق

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-11-15صيفي رضاصيفي رضاصيفي رضاصيفي رضا21461042214610422146104221461042

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-05-19طوس MٔمSةطوس MٔمSةطوس MٔمSةطوس MٔمSة21461026214610262146102621461026

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-10-15طيب ع£نطيب ع£نطيب ع£نطيب ع£ن21461063214610632146106321461063

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-07-28طيوطيو وqدانطيوطيو وqدانطيوطيو وqدانطيوطيو وqدان21461228214612282146122821461228

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1992-12-07ظظظظافر ٕالياسافر ٕالياسافر ٕالياسافر ٕالياس21461002214610022146100221461002

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-02-24*ابيد *ابيد *ابيد *ابيد ����انانانان21461006214610062146100621461006

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-01-02*اطف اسامء*اطف اسامء*اطف اسامء*اطف اسامء21461209214612092146120921461209

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-02-20*امر سهام*امر سهام*امر سهام*امر سهام21461214214612142146121421461214

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-11-18عبد ا�#ن �دجيةعبد ا�#ن �دجيةعبد ا�#ن �دجيةعبد ا�#ن �دجية21461100214611002146110021461100
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-09-07عبودي مسريةعبودي مسريةعبودي مسريةعبودي مسرية21461125214611252146112521461125

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-09-08عبول نورةعبول نورةعبول نورةعبول نورة21461234214612342146123421461234

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-08-18عزي tوsرعزي tوsرعزي tوsرعزي tوsر21461092214610922146109221461092

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-11-03عنربي �رساعنربي �رساعنربي �رساعنربي �رسا21461039214610392146103921461039

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-01-20عياد زي�بعياد زي�بعياد زي�بعياد زي�ب21461212214612122146121221461212

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-08-12عيدوبية Mٔم_نةعيدوبية Mٔم_نةعيدوبية Mٔم_نةعيدوبية Mٔم_نة21461252214612522146125221461252

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-09-10غروش شC·ءغروش شC·ءغروش شC·ءغروش شC·ء21461034214610342146103421461034

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-12-11غزايل حسCناءغزايل حسCناءغزايل حسCناءغزايل حسCناء21461018214610182146101821461018

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-12-16غزواين Mٔمحدغزواين Mٔمحدغزواين Mٔمحدغزواين Mٔمحد21461238214612382146123821461238

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-01-31غنام مىنغنام مىنغنام مىنغنام مىن21461140214611402146114021461140

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-03-21فاريس سك_نةفاريس سك_نةفاريس سك_نةفاريس سك_نة21461145214611452146114521461145

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-12-07فاطمة دحيافاطمة دحيافاطمة دحيافاطمة دحيا21461102214611022146110221461102

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-04-23فافافافامهمهمهمه ٕاحسان ٕاحسان ٕاحسان ٕاحسان21461082214610822146108221461082

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-01-28فر�ان اtرامفر�ان اtرامفر�ان اtرامفر�ان اtرام21461175214611752146117521461175

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-10-30فكري �دجيةفكري �دجيةفكري �دجيةفكري �دجية21461255214612552146125521461255

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-02-26فالح ح_اةفالح ح_اةفالح ح_اةفالح ح_اة21461144214611442146114421461144

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-12-13فهمي زي�بفهمي زي�بفهمي زي�بفهمي زي�ب21461207214612072146120721461207

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-03-19فوزي بفوزي بفوزي بفوزي بثثثثSZةSZةSZةSZة21461109214611092146110921461109

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-07-02قدمريي حوريةقدمريي حوريةقدمريي حوريةقدمريي حورية21461195214611952146119521461195

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-03-16قويق سك_نةقويق سك_نةقويق سك_نةقويق سك_نة21461021214610212146102121461021

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-03-13اكف املصطفىاكف املصطفىاكف املصطفىاكف املصطفى21461108214611082146110821461108

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-08-04اكمل Mٔيوباكمل Mٔيوباكمل Mٔيوباكمل Mٔيوب21461156214611562146115621461156

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-02-08كزان حVيبةكزان حVيبةكزان حVيبةكزان حVيبة21461213214612132146121321461213

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-06-�02ل عبد الرحمي�ل عبد الرحمي�ل عبد الرحمي�ل عبد الرحمي21461012214610122146101221461012

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-08-28كامل حف_ظةكامل حف_ظةكامل حف_ظةكامل حف_ظة21461093214610932146109321461093

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-01-09مكمكمكمكييت شC·ءييت شC·ءييت شC·ءييت شC·ء21461020214610202146102021461020

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-11-23كنار وqدانكنار وqدانكنار وqدانكنار وqدان21461132214611322146113221461132

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-11-26كندى سلمىكندى سلمىكندى سلمىكندى سلمى21461133214611332146113321461133

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2002-03-03محليدي مرميمحليدي مرميمحليدي مرميمحليدي مرمي21461260214612602146126021461260

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-05-21لعيب هبةلعيب هبةلعيب هبةلعيب هبة21461248214612482146124821461248

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-07-09ملسï �سنيملسï �سنيملسï �سنيملسï �سني21461058214610582146105821461058

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-07-02ملغZشZش ملغZشZش ملغZشZش ملغZشZش جمجمجمجميديديديد21461086214610862146108621461086

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-01-20مربوك *ادلمربوك *ادلمربوك *ادلمربوك *ادل21461105214611052146110521461105

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-08-04مربوك *اÒشةمربوك *اÒشةمربوك *اÒشةمربوك *اÒشة21461032214610322146103221461032

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-07-21مربوك فاطمة الزهراءمربوك فاطمة الزهراءمربوك فاطمة الزهراءمربوك فاطمة الزهراء21461117214611172146111721461117

012شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-07-11م شور �Mٔالمم شور �Mٔالمم شور �Mٔالمم شور �Mٔالم21461115214611152146111521461115

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-07-16حمفاحمفاحمفاحمفاضضضض زtر�ء زtر�ء زtر�ء زtر�ء21461226214612262146122621461226

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-05-20مد�ز �دجيةمد�ز �دجيةمد�ز �دجيةمد�ز �دجية21461221214612212146122121461221

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-01-18مرشوح سك_نةمرشوح سك_نةمرشوح سك_نةمرشوح سك_نة21461173214611732146117321461173

009شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-01-03مسCتحب حSانمسCتحب حSانمسCتحب حSانمسCتحب حSان21461046214610462146104621461046

019شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2001-12-13مسعودي Mٔمميةمسعودي Mٔمميةمسعودي Mٔمميةمسعودي Mٔممية21461256214612562146125621461256

016شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-08-01مصلوح بوشعيبمصلوح بوشعيبمصلوح بوشعيبمصلوح بوشعيب21461198214611982146119821461198

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1995-09-19مصواب سك_نةمصواب سك_نةمصواب سك_نةمصواب سك_نة21461061214610612146106121461061

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-11-27مصواب فاطمة الزهراءمصواب فاطمة الزهراءمصواب فاطمة الزهراءمصواب فاطمة الزهراء21461134214611342146113421461134

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-01-09ماكوي هاماكوي هاماكوي هاماكوي ها����21461073214610732146107321461073

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-02-03مSري حكميةمSري حكميةمSري حكميةمSري حكمية21461176214611762146117621461176

011شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-10-28مSيل ح_اةمSيل ح_اةمSيل ح_اةمSيل ح_اة21461099214610992146109921461099

007شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1993-10-26موق_ت tرميةموق_ت tرميةموق_ت tرميةموق_ت tرمية21461017214610172146101721461017

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-01-01موهين محمدموهين محمدموهين محمدموهين محمد21461071214610712146107121461071
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))I20-12-1998فعي �دجيةIفعي �دجيةIفعي �دجيةIفعي �دجية21461168214611682146116821461168

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-12-����08هبهبهبهباين �دجيةاين �دجيةاين �دجيةاين �دجية21461167214611672146116721461167

21461241214612412146124121461241àجني هنيàجني هنيàجني هنيà2001-01-20جني هني((((طر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عيMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) نفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيونMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔ019شويقشويقشويقشويق

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-03-27جنيب جنيب جنيب جنيب ����انانانان21461079214610792146107921461079

010شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1996-03-27خنخنخنخنييل سعادييل سعادييل سعادييل سعاد21461080214610802146108021461080

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-09-16ندراوي ابÅسامندراوي ابÅسامندراوي ابÅسامندراوي ابÅسام21461235214612352146123521461235

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-07-01ند#ر Mٔمميةند#ر Mٔمميةند#ر Mٔمميةند#ر Mٔممية21461224214612242146122421461224

018شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-08-16نطلباء سلميةنطلباء سلميةنطلباء سلميةنطلباء سلمية21461231214612312146123121461231

008شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1994-06-09هينون دنياهينون دنياهينون دنياهينون دنيا21461028214610282146102821461028

017شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))2000-05-16والسوي رشCيدوالسوي رشCيدوالسوي رشCيدوالسوي رشCيد21461220214612202146122021461220

013شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1997-08-21وحامن مرميوحامن مرميوحامن مرميوحامن مرمي21461123214611232146112321461123

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-09-18ودÁريي ادر�يس هناءودÁريي ادر�يس هناءودÁريي ادر�يس هناءودÁريي ادر�يس هناء21461163214611632146116321461163

014شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1998-07-04وديد امالوديد امالوديد امالوديد امال21461153214611532146115321461153

015شويقشويقشويقشويقMٔنفاMٔنفاMٔنفاMٔنفاامللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون امللحقون �ج>عيون ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع �ج>عي �ج>عي �ج>عي �ج>عي))))1999-02-04وردي جهروردي جهروردي جهروردي جهر21461177214611772146117721461177

35311250353112503531125035311250CHAIMAACHAIMAACHAIMAACHAIMAA    اكرø ء·Cاكرشø ء·Cاكرشø ء·Cاكرشø ء·C013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/04/2000ش

35331204353312043533120435331204KAOUTERKAOUTERKAOUTERKAOUTER    رودUر ٕادsوtرودUر ٕادsوtرودUر ٕادsوtرودUر ٕادsوt05/10/2000014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض

35321049353210493532104935321049ZakiZakiZakiZaki    003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/11/1995زيك جوادزيك جوادزيك جوادزيك جواد

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ05/05/1996^دوا مسريةMٔ^دوا مسريةMٔ^دوا مسريةMٔ^دوا مسرية35311065353110653531106535311065

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/03/1998ابÅسام احل´ا°ابÅسام احل´ا°ابÅسام احل´ا°ابÅسام احل´ا35311152353111523531115235311152°

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/07/1996اUراهميي �زاراUراهميي �زاراUراهميي �زاراUراهميي �زار35321070353210703532107035321070

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضUMٔ10/09/1998رشCيUMٔرشCيUMٔرشCيUMٔرشCيحححح ٕاميان ٕاميان ٕاميان ٕاميان35311180353111803531118035311180

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ29/09/2001بعق_ل يوسفMٔبعق_ل يوسفMٔبعق_ل يوسفMٔبعق_ل يوسف35311309353113093531130935311309

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ10/04/2000بلول نعميةMٔبلول نعميةMٔبلول نعميةMٔبلول نعمية35331187353311873533118735331187

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1997اUن الرشيف محيداUن الرشيف محيداUن الرشيف محيداUن الرشيف محيد35331068353310683533106835331068

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/07/2000ابو الهدى امميةابو الهدى امميةابو الهدى امميةابو الهدى اممية35331193353311933533119335331193

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1998ابوالربيع جنيبابوالربيع جنيبابوالربيع جنيبابوالربيع جنيب35331105353311053533110535331105

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ01/01/1995بوالف�Mٔبوالف�Mٔبوالف�Mٔبوالف�حححح ز#ن العابد#ن ز#ن العابد#ن ز#ن العابد#ن ز#ن العابد#ن35321034353210343532103435321034

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/12/1995ابوح امحدابوح امحدابوح امحدابوح امحد35321051353210513532105135321051

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/06/1999ابورشيف سك_نةابورشيف سك_نةابورشيف سك_نةابورشيف سك_نة35331152353311523533115235331152

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/03/1998ابويابويابويابويهههه مروة مروة مروة مروة35311153353111533531115335311153

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/12/2000اجرواجرواجرواجروضضضض هبة هبة هبة هبة35321269353212693532126935321269

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/08/1998اجر#ري الزاهيةاجر#ري الزاهيةاجر#ري الزاهيةاجر#ري الزاهية35331123353311233533112335331123

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/12/1999احسني خواحسني خواحسني خواحسني خو����35311228353112283531122835311228

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/02/1995امحني اميانامحني اميانامحني اميانامحني اميان35321038353210383532103835321038

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/03/1998اخري ش �دجيةاخري ش �دجيةاخري ش �دجيةاخري ش �دجية35311154353111543531115435311154

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/01/1997اخوان شC·ءاخوان شC·ءاخوان شC·ءاخوان شC·ء35311087353110873531108735311087

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/02/1994ادحميمة هاجرادحميمة هاجرادحميمة هاجرادحميمة هاجر35311020353110203531102035311020

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/06/2000ادر�يس صفاءادر�يس صفاءادر�يس صفاءادر�يس صفاء35311261353112613531126135311261

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/03/1997ادر�يس مىنادر�يس مىنادر�يس مىنادر�يس مىن35321092353210923532109235321092

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/10/1997ادعويد مصطفىادعويد مصطفىادعويد مصطفىادعويد مصطفى35321117353211173532111735321117

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/08/1999ادوسعدان مرميادوسعدان مرميادوسعدان مرميادوسعدان مرمي35331163353311633533116335331163

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/01/1999اراوي اسامءاراوي اسامءاراوي اسامءاراوي اسامء35331137353311373533113735331137

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/08/1996اراوي عبدهللاراوي عبدهللاراوي عبدهللاراوي عبدهللا35321072353210723532107235321072

35311188353111883531118835311188àاربوح هنيàاربوح هنيàاربوح هنيà010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/01/1999اربوح هني

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ25/01/2000رهال الباتولMٔرهال الباتولMٔرهال الباتولMٔرهال الباتول35321225353212253532122535321225

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/10/1994ازوينة خوازوينة خوازوينة خوازوينة خو����35331030353310303533103035331030

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/06/1994اساكن محمداساكن محمداساكن محمداساكن محمد35311031353110313531103135311031

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/10/2000اسك_à فريدةاسك_à فريدةاسك_à فريدةاسك_à فريدة35331207353312073533120735331207

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/08/1998اساميت امياناساميت امياناساميت امياناساميت اميان35311170353111703531117035311170
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/09/2001اسامعييل *لوي مرمياسامعييل *لوي مرمياسامعييل *لوي مرمياسامعييل *لوي مرمي35311308353113083531130835311308

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/12/1998اسويف رشCيداسويف رشCيداسويف رشCيداسويف رشCيد35321170353211703532117035321170

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/02/1994اشCبان حSاناشCبان حSاناشCبان حSاناشCبان حSان35311022353110223531102235311022

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/11/2000اشCبZشب شC·ءاشCبZشب شC·ءاشCبZشب شC·ءاشCبZشب شC·ء35311283353112833531128335311283

ي Mٔمميةي Mٔمميةي Mٔمميةي Mٔممية35321184353211843532118435321184 010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/04/1999اش هياش هياش هياش هي����

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/12/2001ارشاييب امحدارشاييب امحدارشاييب امحدارشاييب امحد35311316353113163531131635311316

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/01/2001اشهايب Mٔمميةاشهايب Mٔمميةاشهايب Mٔمميةاشهايب Mٔممية35331217353312173533121735331217

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/03/1997اصويدق مرمياصويدق مرمياصويدق مرمياصويدق مرمي35311096353110963531109635311096

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ22/01/1998عراب السعديةMٔعراب السعديةMٔعراب السعديةMٔعراب السعدية35321129353211293532112935321129

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/03/1997اعرايقي حسCنةاعرايقي حسCنةاعرايقي حسCنةاعرايقي حسCنة35311099353110993531109935311099

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/07/1999اعرايقي محمداعرايقي محمداعرايقي محمداعرايقي محمد35331157353311573533115735331157

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ04/08/1999عر�ش ٕاميانMٔعر�ش ٕاميانMٔعر�ش ٕاميانMٔعر�ش ٕاميان35331161353311613533116135331161

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/10/2000اعطيفة غزالناعطيفة غزالناعطيفة غزالناعطيفة غزالن35311278353112783531127835311278

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/11/1994اعكون wرشىاعكون wرشىاعكون wرشىاعكون wرشى35321029353210293532102935321029

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/02/1993اعنيرب دراراعنيرب دراراعنيرب دراراعنيرب درار35331005353310053533100535331005

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/09/1998ٕاغران سعيدٕاغران سعيدٕاغران سعيدٕاغران سعيد35331128353311283533112835331128

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/11/1996اغزال فاطمةاغزال فاطمةاغزال فاطمةاغزال فاطمة35311076353110763531107635311076

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ27/08/2000فقري *اÒشةMٔفقري *اÒشةMٔفقري *اÒشةMٔفقري *اÒشة35321245353212453532124535321245

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ23/04/1994قارشت �دجيةMٔقارشت �دجيةMٔقارشت �دجيةMٔقارشت �دجية35321020353210203532102035321020

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/09/1998اقا#ن *ادلاقا#ن *ادلاقا#ن *ادلاقا#ن *ادل35311178353111783531117835311178

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/08/2000اtردان ام_نةاtردان ام_نةاtردان ام_نةاtردان ام_نة35321244353212443532124435321244

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضtMٔ01/01/2000روج هشامtMٔروج هشامtMٔروج هشامtMٔروج هشام35331181353311813533118135331181

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضtMٔ28/03/1997رمي يوسفtMٔرمي يوسفtMٔرمي يوسفtMٔرمي يوسف35321095353210953532109535321095

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU�09/04/1997راهميي ججيبة�Uراهميي ججيبة�Uراهميي ججيبة�Uراهميي ججيبة35331079353310793533107935331079

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�22/07/2001در�يس البوزيدي رانية�در�يس البوزيدي رانية�در�يس البوزيدي رانية�در�يس البوزيدي رانية35331228353312283533122835331228

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/11/2000إالدر�يس شC·ءإالدر�يس شC·ءإالدر�يس شC·ءإالدر�يس شC·ء35321264353212643532126435321264

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/04/1993إالدر�يس ن _لإالدر�يس ن _لإالدر�يس ن _لإالدر�يس ن _ل35321004353210043532100435321004

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�12/02/1999در�يس يوسف�در�يس يوسف�در�يس يوسف�در�يس يوسف35331138353311383533113835331138

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�19/09/1993زرق رqاء�زرق رqاء�زرق رqاء�زرق رqاء35321013353210133532101335321013

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�28/01/1998زهاري يوسف�زهاري يوسف�زهاري يوسف�زهاري يوسف35321131353211313532113135321131

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�09/04/1997سامعييل املصطفى�سامعييل املصطفى�سامعييل املصطفى�سامعييل املصطفى35331078353310783533107835331078

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�14/03/2001كناوي سك_نة�كناوي سك_نة�كناوي سك_نة�كناوي سك_نة35321275353212753532127535321275

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/12/2000الباديس مصطفىالباديس مصطفىالباديس مصطفىالباديس مصطفى35321271353212713532127135321271

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/09/1999الباردي مورادالباردي مورادالباردي مورادالباردي موراد35321205353212053532120535321205

35321200353212003532120035321200óالباز عبد�óالباز عبد�óالباز عبد�ó010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/07/1999الباز عبد�

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/10/1996الباز لطيفةالباز لطيفةالباز لطيفةالباز لطيفة35331062353310623533106235331062

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/10/1999الباهري مرميالباهري مرميالباهري مرميالباهري مرمي35321207353212073532120735321207

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/04/2000البحري الهامالبحري الهامالبحري الهامالبحري الهام35311251353112513531125135311251

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/04/2001البحسZين �زيم فاطمة الزهراءالبحسZين �زيم فاطمة الزهراءالبحسZين �زيم فاطمة الزهراءالبحسZين �زيم فاطمة الزهراء35331218353312183533121835331218

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/04/1994الرب مسريةالرب مسريةالرب مسريةالرب مسرية35311028353110283531102835311028

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/12/1998الربو° مرميالربو° مرميالربو° مرميالربو° مرمي35321169353211693532116935321169

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/11/2000البرصي زبيدةالبرصي زبيدةالبرصي زبيدةالبرصي زبيدة35321267353212673532126735321267

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/01/1995البقايل عبد احلقالبقايل عبد احلقالبقايل عبد احلقالبقايل عبد احلق35311039353110393531103935311039

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/06/1999البالج جاملالبالج جاملالبالج جاملالبالج جامل35321189353211893532118935321189

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/2000اااا(هب(هب(هب(هباوي مراداوي مراداوي مراداوي مراد35321222353212223532122235321222

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/02/2001اااا(هب(هب(هب(هب´اوي ابÅسام´اوي ابÅسام´اوي ابÅسام´اوي ابÅسام35311292353112923531129235311292

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/05/2001اااا(هب(هب(هب(هبوي نورالهدىوي نورالهدىوي نورالهدىوي نورالهدى35331224353312243533122435331224

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/02/1999البو�غي امحدالبو�غي امحدالبو�غي امحدالبو�غي امحد35311193353111933531119335311193

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/04/1995البو*اين الهامالبو*اين الهامالبو*اين الهامالبو*اين الهام35331041353310413533104135331041
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/08/1994البوعز#زي ٕاIسالبوعز#زي ٕاIسالبوعز#زي ٕاIسالبوعز#زي ٕاIس35321023353210233532102335321023

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/01/1995البوعناين مرميالبوعناين مرميالبوعناين مرميالبوعناين مرمي35311038353110383531103835311038

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/05/2001البوفكراين Mٔسامءالبوفكراين Mٔسامءالبوفكراين Mٔسامءالبوفكراين Mٔسامء35311302353113023531130235311302

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/08/1998البوهايل محمدالبوهايل محمدالبوهايل محمدالبوهايل محمد35311171353111713531117135311171

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/07/1998التقايف محمدالتقايف محمدالتقايف محمدالتقايف محمد35321154353211543532115435321154

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/10/1997اااا(مت(مت(مت(متراين �دجيةراين �دجيةراين �دجيةراين �دجية35331096353310963533109635331096

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/12/1999اااا(هت(هت(هت(هتايم غزالنايم غزالنايم غزالنايم غزالن35311229353112293531122935311229

35321181353211813532118135321181àالتوزري هنيàالتوزري هنيàالتوزري هنيà010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/04/1999التوزري هني

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/12/2001التو#رس صفاءالتو#رس صفاءالتو#رس صفاءالتو#رس صفاء35331240353312403533124035331240

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/11/1993اجلاUري جواداجلاUري جواداجلاUري جواداجلاUري جواد35311016353110163531101635311016

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/11/1999اجلبيل �سنياجلبيل �سنياجلبيل �سنياجلبيل �سني35311223353112233531122335311223

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/02/1996اجلرج_ين رضواناجلرج_ين رضواناجلرج_ين رضواناجلرج_ين رضوان35311056353110563531105635311056

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/08/1999اجلزويل *اÒشةاجلزويل *اÒشةاجلزويل *اÒشةاجلزويل *اÒشة35331160353311603533116035331160

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/05/1996امجلايل �دجيةامجلايل �دجيةامجلايل �دجيةامجلايل �دجية35311064353110643531106435311064

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/09/2000اجلوهري الهاماجلوهري الهاماجلوهري الهاماجلوهري الهام35311270353112703531127035311270

35321234353212343532123435321234àاحلا° هنيàاحلا° هنيàاحلا° هنيà012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/05/2000احلا° هني

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/05/2001احلارث شC·ءاحلارث شC·ءاحلارث شC·ءاحلارث شC·ء35321280353212803532128035321280

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/12/1999احلاري حسناحلاري حسناحلاري حسناحلاري حسن35311230353112303531123035311230

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/02/1996احلائل معراحلائل معراحلائل معراحلائل معر35321057353210573532105735321057

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/11/1996احليب محمد الصديقاحليب محمد الصديقاحليب محمد الصديقاحليب محمد الصديق35321077353210773532107735321077

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/07/2001احل´ا° فاطمة الزهراءاحل´ا° فاطمة الزهراءاحل´ا° فاطمة الزهراءاحل´ا° فاطمة الزهراء35331229353312293533122935331229

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/01/1997احلجي حسCناءاحلجي حسCناءاحلجي حسCناءاحلجي حسCناء35321089353210893532108935321089

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/08/1994احلداد انوراحلداد انوراحلداد انوراحلداد انور35321022353210223532102235321022

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/01/1998احلربييل سCناءاحلربييل سCناءاحلربييل سCناءاحلربييل سCناء35321127353211273532112735321127

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/09/2000احلريص Iديةاحلريص Iديةاحلريص Iديةاحلريص Iدية35321249353212493532124935321249

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/05/1999احلر#ري جناةاحلر#ري جناةاحلر#ري جناةاحلر#ري جناة35311203353112033531120335311203

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/08/2001احلسCناوي MٔسامءاحلسCناوي MٔسامءاحلسCناوي MٔسامءاحلسCناوي Mٔسامء35331234353312343533123435331234

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/2001احلسCناوي MٔيوباحلسCناوي MٔيوباحلسCناوي MٔيوباحلسCناوي Mٔيوب35321272353212723532127235321272

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1997احلسCين غنيةاحلسCين غنيةاحلسCين غنيةاحلسCين غنية35311084353110843531108435311084

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/12/1996امحلداين يوسفامحلداين يوسفامحلداين يوسفامحلداين يوسف35331065353310653533106535331065

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/07/1998امحلوامحلوامحلوامحلويييييييي Mٔممية Mٔممية Mٔممية Mٔممية35321152353211523532115235321152

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/03/1993امحلوامحلوامحلوامحلويييييييي سCناء سCناء سCناء سCناء35331008353310083533100835331008

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/10/1999احلناشCية هشاماحلناشCية هشاماحلناشCية هشاماحلناشCية هشام35311222353112223531122235311222

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/12/1997احلوايم فاطمة الزهراءاحلوايم فاطمة الزهراءاحلوايم فاطمة الزهراءاحلوايم فاطمة الزهراء35331104353311043533110435331104

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1998احليل غياحليل غياحليل غياحليل غيثثثثةةةة35321125353211253532112535321125

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/04/1998احلمير حسCناءاحلمير حسCناءاحلمير حسCناءاحلمير حسCناء35321143353211433532114335321143

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/04/1998اخلÛاوي �دجيةاخلÛاوي �دجيةاخلÛاوي �دجيةاخلÛاوي �دجية35311158353111583531115835311158

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/11/2001اخل�ساوي مرمياخل�ساوي مرمياخل�ساوي مرمياخل�ساوي مرمي35321295353212953532129535321295

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/07/1998اخلياطي سلميةاخلياطي سلميةاخلياطي سلميةاخلياطي سلمية35321150353211503532115035321150

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/07/1999ا�ر*اوي ٕاميانا�ر*اوي ٕاميانا�ر*اوي ٕاميانا�ر*اوي ٕاميان35311210353112103531121035311210

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/09/1994ا�رقاوي رضوانا�رقاوي رضوانا�رقاوي رضوانا�رقاوي رضوان35311035353110353531103535311035

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/05/1998ا�رجيي �دجيةا�رجيي �دجيةا�رجيي �دجيةا�رجيي �دجية35321144353211443532114435321144

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/02/1999ا�غوغي اسامءا�غوغي اسامءا�غوغي اسامءا�غوغي اسامء35331139353311393533113935331139

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/07/2000ا�وا�وا�وا�ومغمغمغمغي شC·ءي شC·ءي شC·ءي شC·ء35331197353311973533119735331197

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/08/1999ا�ومايل ٕاميانا�ومايل ٕاميانا�ومايل ٕاميانا�ومايل ٕاميان35331166353311663533116635331166

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/10/1997ا�يناوي صفاءا�يناوي صفاءا�يناوي صفاءا�يناوي صفاء35321116353211163532111635321116

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/01/2000ا�يوان مرميا�يوان مرميا�يوان مرميا�يوان مرمي35331183353311833533118335331183

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/08/1997الرا�ة املهديالرا�ة املهديالرا�ة املهديالرا�ة املهدي35311121353111213531112135311121

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/08/1997الراشدي زهرةالراشدي زهرةالراشدي زهرةالراشدي زهرة35331090353310903533109035331090
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/09/2000الرايم tوsرالرايم tوsرالرايم tوsرالرايم tوsر35321248353212483532124835321248

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/10/1994الر�ايل *اÒشةالر�ايل *اÒشةالر�ايل *اÒشةالر�ايل *اÒشة35321027353210273532102735321027

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/10/1998الرزاق سهامالرزاق سهامالرزاق سهامالرزاق سهام35311182353111823531118235311182

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/03/1996الرشاد املهديالرشاد املهديالرشاد املهديالرشاد املهدي35321058353210583532105835321058

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/07/2000الرشادي ٕاميانالرشادي ٕاميانالرشادي ٕاميانالرشادي ٕاميان35331196353311963533119635331196

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/05/1999الرف_ق سلمىالرف_ق سلمىالرف_ق سلمىالرف_ق سلمى35321187353211873532118735321187

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/01/1998الرtيك جناةالرtيك جناةالرtيك جناةالرtيك جناة35321130353211303532113035321130

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/03/1997الرويض عبدالعز#زالرويض عبدالعز#زالرويض عبدالعز#زالرويض عبدالعز#ز35331076353310763533107635331076

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/10/1997الرحيان ٕالهامالرحيان ٕالهامالرحيان ٕالهامالرحيان ٕالهام35311129353111293531112935311129

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/04/1994الزائد شC·ءالزائد شC·ءالزائد شC·ءالزائد شC·ء35311027353110273531102735311027

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/09/2000الزروايل �دجيةالزروايل �دجيةالزروايل �دجيةالزروايل �دجية35311271353112713531127135311271

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/04/1995الزعري اسCيةالزعري اسCيةالزعري اسCيةالزعري اسCية35311042353110423531104235311042

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/01/1994الزÁاري عبد الصمدالزÁاري عبد الصمدالزÁاري عبد الصمدالزÁاري عبد الصمد35311019353110193531101935311019

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/03/1999الزمراين اميانالزمراين اميانالزمراين اميانالزمراين اميان35311196353111963531119635311196

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/07/1997الزIيك اسCيةالزIيك اسCيةالزIيك اسCيةالزIيك اسCية35331087353310873533108735331087

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/07/1997الزوهري �دجيةالزوهري �دجيةالزوهري �دجيةالزوهري �دجية35321105353211053532110535321105

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/12/1994الزو#ن �رمنيالزو#ن �رمنيالزو#ن �رمنيالزو#ن �رمني35321031353210313532103135321031

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/02/2000السا*دي فاطمة الزهراءالسا*دي فاطمة الزهراءالسا*دي فاطمة الزهراءالسا*دي فاطمة الزهراء35311240353112403531124035311240

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/10/1997الساملي فاطمة الزهراءالساملي فاطمة الزهراءالساملي فاطمة الزهراءالساملي فاطمة الزهراء35321115353211153532111535321115

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/12/1997السامري سف_انالسامري سف_انالسامري سف_انالسامري سف_ان35321123353211233532112335321123

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/05/1998السجعي امميةالسجعي امميةالسجعي امميةالسجعي اممية35331120353311203533112035331120

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/04/1997السخراوي فدوىالسخراوي فدوىالسخراوي فدوىالسخراوي فدوى35311101353111013531110135311101

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/11/2000الرسيت مرميالرسيت مرميالرسيت مرميالرسيت مرمي35311285353112853531128535311285

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/04/1995السعداوي سك_نةالسعداوي سك_نةالسعداوي سك_نةالسعداوي سك_نة35331042353310423533104235331042

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/11/2000السعودي ابÅسامالسعودي ابÅسامالسعودي ابÅسامالسعودي ابÅسام35321266353212663532126635321266

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/03/1997السعيدي امحمدالسعيدي امحمدالسعيدي امحمدالسعيدي امحمد35311097353110973531109735311097

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/03/1996السوا�يل امنيالسوا�يل امنيالسوا�يل امنيالسوا�يل امني35311057353110573531105735311057

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/03/1997السويدي �دجيةالسويدي �دجيةالسويدي �دجيةالسويدي �دجية35331077353310773533107735331077

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/09/1999الشاهد زينةالشاهد زينةالشاهد زينةالشاهد زينة35321204353212043532120435321204

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/08/1999الرشقاوي حسCناءالرشقاوي حسCناءالرشقاوي حسCناءالرشقاوي حسCناء35311215353112153531121535311215

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/11/2001الرشقاوي شC·ءالرشقاوي شC·ءالرشقاوي شC·ءالرشقاوي شC·ء35311311353113113531131135311311

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/03/2000الرشقاوي �زهةالرشقاوي �زهةالرشقاوي �زهةالرشقاوي �زهة35311248353112483531124835311248

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/10/2001الرشيعة شC·ءالرشيعة شC·ءالرشيعة شC·ءالرشيعة شC·ء35311310353113103531131035311310

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/01/2000الرشيف املصلو� سCناءالرشيف املصلو� سCناءالرشيف املصلو� سCناءالرشيف املصلو� سCناء35331182353311823533118235331182

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/03/1999الشعيب محزةالشعيب محزةالشعيب محزةالشعيب محزة35331144353311443533114435331144

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/04/1994الشفSاوي �ا�الشفSاوي �ا�الشفSاوي �ا�الشفSاوي �ا�35311029353110293531102935311029

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/07/1997الشهبوين Mٔمميةالشهبوين Mٔمميةالشهبوين Mٔمميةالشهبوين Mٔممية35321103353211033532110335321103

35331195353311953533119535331195àالشهبونية هنيàالشهبونية هنيàالشهبونية هنيà013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/07/2000الشهبونية هني

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1995الشوخي صالحالشوخي صالحالشوخي صالحالشوخي صالح35321033353210333532103335321033

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/10/1994الشCيòاوي ٕاtرامالشCيòاوي ٕاtرامالشCيòاوي ٕاtرامالشCيòاوي ٕاtرام35311036353110363531103635311036

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/04/1996الصادري عبدالكVريالصادري عبدالكVريالصادري عبدالكVريالصادري عبدالكVري35311062353110623531106235311062

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/07/1999الصبار نورةالصبار نورةالصبار نورةالصبار نورة35311211353112113531121135311211

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/09/1996الصباين امميةالصباين امميةالصباين امميةالصباين اممية35311073353110733531107335311073

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/06/1997الصباحيي سهيلالصباحيي سهيلالصباحيي سهيلالصباحيي سهيل35311111353111113531111135311111

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/11/1995الصغراوي عبد هللالصغراوي عبد هللالصغراوي عبد هللالصغراوي عبد هللا35321048353210483532104835321048

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/12/1996الصناك محزةالصناك محزةالصناك محزةالصناك محزة35311083353110833531108335311083

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/10/2000الصالصالصالصهنهنهنهنا° سك_نةا° سك_نةا° سك_نةا° سك_نة35311279353112793531127935311279

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/08/2000الصويف سلمىالصويف سلمىالصويف سلمىالصويف سلمى35321246353212463532124635321246

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/10/1995الصويف محمد جنيبالصويف محمد جنيبالصويف محمد جنيبالصويف محمد جنيب35331051353310513533105135331051
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/06/1999الصوين زهرةالصوين زهرةالصوين زهرةالصوين زهرة35331153353311533533115335331153

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/03/1993الضعيف هندالضعيف هندالضعيف هندالضعيف هند35311007353110073531100735311007

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/03/2000الضيف Mٔيوبالضيف Mٔيوبالضيف Mٔيوبالضيف Mٔيوب35311245353112453531124535311245

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/06/1999الطالب Mٔمميةالطالب Mٔمميةالطالب Mٔمميةالطالب Mٔممية35321190353211903532119035321190

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/07/1998الطل�ة زهريالطل�ة زهريالطل�ة زهريالطل�ة زهري35311167353111673531116735311167

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/07/1999العاالعاالعاالعامصمصمصمصي نورةي نورةي نورةي نورة35331155353311553533115535331155

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/06/1997العبايس Mٔيوبالعبايس Mٔيوبالعبايس Mٔيوبالعبايس Mٔيوب35311105353111053531110535311105

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/07/1999العبدالوي احلسنالعبدالوي احلسنالعبدالوي احلسنالعبدالوي احلسن35311212353112123531121235311212

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/01/2000العبدالوي مرميالعبدالوي مرميالعبدالوي مرميالعبدالوي مرمي35321223353212233532122335321223

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/08/2001العبري شC·ءالعبري شC·ءالعبري شC·ءالعبري شC·ء35331230353312303533123035331230

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/11/1997الع£ين Mٔسامةالع£ين Mٔسامةالع£ين Mٔسامةالع£ين Mٔسامة35321120353211203532112035321120

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/03/2001الع£ين �دجيةالع£ين �دجيةالع£ين �دجيةالع£ين �دجية35311298353112983531129835311298

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/11/1994الع£ين *اÒشةالع£ين *اÒشةالع£ين *اÒشةالع£ين *اÒشة35331032353310323533103235331032

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/05/2001العدراوي سلميةالعدراوي سلميةالعدراوي سلميةالعدراوي سلمية35321285353212853532128535321285

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/05/1996العر^وي محمدالعر^وي محمدالعر^وي محمدالعر^وي محمد35311066353110663531106635311066

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/10/1999العرويص *دIنالعرويص *دIنالعرويص *دIنالعرويص *دIن35321208353212083532120835321208

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/03/1993العز#ز فاطمة الزهراءالعز#ز فاطمة الزهراءالعز#ز فاطمة الزهراءالعز#ز فاطمة الزهراء35311005353110053531100535311005

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/08/1997العرسي املصطفىالعرسي املصطفىالعرسي املصطفىالعرسي املصطفى35311118353111183531111835311118

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/08/1998العسCييل اtرامالعسCييل اtرامالعسCييل اtرامالعسCييل اtرام35321159353211593532115935321159

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/08/1998العشZيب حSانالعشZيب حSانالعشZيب حSانالعشZيب حSان35311176353111763531117635311176

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/01/1996العطيوي �سنيالعطيوي �سنيالعطيوي �سنيالعطيوي �سني35311053353110533531105335311053

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/07/1996العفوي Iديةالعفوي Iديةالعفوي Iديةالعفوي Iدية35311069353110693531106935311069

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/06/1999العلمي اسCيةالعلمي اسCيةالعلمي اسCيةالعلمي اسCية35321192353211923532119235321192

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/02/2001العلمي كزنةالعلمي كزنةالعلمي كزنةالعلمي كزنة35321274353212743532127435321274

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/08/1997العامري ايةالعامري ايةالعامري ايةالعامري اية35311120353111203531112035311120

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/07/2000العامري فاطمةالعامري فاطمةالعامري فاطمةالعامري فاطمة35311263353112633531126335311263

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/04/1994العامين سارةالعامين سارةالعامين سارةالعامين سارة35311030353110303531103035311030

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/05/1998العمراين ام_نةالعمراين ام_نةالعمراين ام_نةالعمراين ام_نة35321145353211453532114535321145

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/03/1993العمراين خوالعمراين خوالعمراين خوالعمراين خو����35311006353110063531100635311006

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/10/2000العمراوي محمدالعمراوي محمدالعمراوي محمدالعمراوي محمد35331203353312033533120335331203

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1999العود مرميالعود مرميالعود مرميالعود مرمي35321175353211753532117535321175

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/01/1997العويف حمسنيالعويف حمسنيالعويف حمسنيالعويف حمسني35311086353110863531108635311086

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/04/1999العيان عامدالعيان عامدالعيان عامدالعيان عامد35311200353112003531120035311200

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/08/2001الغازي مىنالغازي مىنالغازي مىنالغازي مىن35331235353312353533123535331235

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/04/1994الغايل مرميالغايل مرميالغايل مرميالغايل مرمي35331023353310233533102335331023

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/11/1999الغريب سف_انالغريب سف_انالغريب سف_انالغريب سف_ان35331178353311783533117835331178

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/04/1999الغفريي فدوىالغفريي فدوىالغفريي فدوىالغفريي فدوى35321183353211833532118335321183

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/01/1998الغامري يو�سالغامري يو�سالغامري يو�سالغامري يو�س35311140353111403531114035311140

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/08/1996الفاضل ع£نالفاضل ع£نالفاضل ع£نالفاضل ع£ن35311072353110723531107235311072

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/04/1999الفاضيل ٕالهامالفاضيل ٕالهامالفاضيل ٕالهامالفاضيل ٕالهام35321182353211823532118235321182

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/01/1999الفزاري سك_نةالفزاري سك_نةالفزاري سك_نةالفزاري سك_نة35311189353111893531118935311189

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/08/1999الفزيقي ٕاtرامالفزيقي ٕاtرامالفزيقي ٕاtرامالفزيقي ٕاtرام35321201353212013532120135321201

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/05/2000القادري بدرالقادري بدرالقادري بدرالقادري بدر35311253353112533531125335311253

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/01/1998القايدي سCناءالقايدي سCناءالقايدي سCناءالقايدي سCناء35311139353111393531113935311139

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/02/1999القدوري Mٔيوبالقدوري Mٔيوبالقدوري Mٔيوبالقدوري Mٔيوب35311194353111943531119435311194

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/02/1994القريش زtر�ءالقريش زtر�ءالقريش زtر�ءالقريش زtر�ء35311021353110213531102135311021

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/10/2000القليش اسامعيلالقليش اسامعيلالقليش اسامعيلالقليش اسامعيل35321255353212553532125535321255

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/05/1999الاكمسي سلمىالاكمسي سلمىالاكمسي سلمىالاكمسي سلمى35331149353311493533114935331149

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/08/1996الكراب Mٔيوبالكراب Mٔيوبالكراب Mٔيوبالكراب Mٔيوب35321071353210713532107135321071
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/09/1998الالالاللكلكلكلكòة حSانòة حSانòة حSانòة حSان35331127353311273533112735331127

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/08/1999الكهاز عبد احلف_ظالكهاز عبد احلف_ظالكهاز عبد احلف_ظالكهاز عبد احلف_ظ35311216353112163531121635311216

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/08/1997ا÷لو#زي هاجرا÷لو#زي هاجرا÷لو#زي هاجرا÷لو#زي هاجر35321109353211093532110935321109

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/09/1995املازوزي معراملازوزي معراملازوزي معراملازوزي معر35321044353210443532104435321044

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/01/1997املااملااملااملاحلحلحلحل سعاد سعاد سعاد سعاد35331070353310703533107035331070

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/01/1993املاليك طامواملاليك طامواملاليك طامواملاليك طامو35311003353110033531100335311003

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/01/1996املتقي سلمىاملتقي سلمىاملتقي سلمىاملتقي سلمى35331052353310523533105235331052

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/08/1994املتقي فاطمة الزهراءاملتقي فاطمة الزهراءاملتقي فاطمة الزهراءاملتقي فاطمة الزهراء35331026353310263533102635331026

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/03/1998ا¾دد tوøرا¾دد tوøرا¾دد tوøرا¾دد tوøر35321140353211403532114035321140

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/01/2002املرابط ٕالهاماملرابط ٕالهاماملرابط ٕالهاماملرابط ٕالهام35331242353312423533124235331242

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/06/1998املرابط خواملرابط خواملرابط خواملرابط خو����35331122353311223533112235331122

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/11/2000املرابط دنيااملرابط دنيااملرابط دنيااملرابط دنيا35311288353112883531128835311288

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/07/1994املرزويق امياناملرزويق امياناملرزويق امياناملرزويق اميان35331024353310243533102435331024

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/01/2001املزروعي �دجيةاملزروعي �دجيةاملزروعي �دجيةاملزروعي �دجية35311289353112893531128935311289

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/06/1999املزوزي جهراملزوزي جهراملزوزي جهراملزوزي جهر35321191353211913532119135321191

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/06/2000املسعودي MٔمSيةاملسعودي MٔمSيةاملسعودي MٔمSيةاملسعودي MٔمSية35321238353212383532123835321238

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/01/1993املسعودي wرشىاملسعودي wرشىاملسعودي wرشىاملسعودي wرشى35331003353310033533100335331003

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/01/1999املسعودي ر�اباملسعودي ر�اباملسعودي ر�اباملسعودي ر�اب35311190353111903531119035311190

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/11/2001املسعودي سلمىاملسعودي سلمىاملسعودي سلمىاملسعودي سلمى35331237353312373533123735331237

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/10/2000املسCياملسCياملسCياملسCيحححح �لمية �لمية �لمية �لمية35321261353212613532126135321261

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/08/1997املرشف مرمياملرشف مرمياملرشف مرمياملرشف مرمي35331089353310893533108935331089

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/12/2001املصمودي مرمياملصمودي مرمياملصمودي مرمياملصمودي مرمي35321297353212973532129735321297

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/09/1994املعبدي هاجراملعبدي هاجراملعبدي هاجراملعبدي هاجر35311034353110343531103435311034

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/02/1997املعرويف حسناملعرويف حسناملعرويف حسناملعرويف حسن35311090353110903531109035311090

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/09/1996املعلوم محمداملعلوم محمداملعلوم محمداملعلوم محمد35331060353310603533106035331060

35321214353212143532121435321214àاملغاري هنيàاملغاري هنيàاملغاري هنيà011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/11/1999املغاري هني

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/01/1998املكري نوالاملكري نوالاملكري نوالاملكري نوال35331108353311083533110835331108

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1997امليك محمدامليك محمدامليك محمدامليك محمد35321085353210853532108535321085

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/03/1997امللويك عبد ا÷لطيفامللويك عبد ا÷لطيفامللويك عبد ا÷لطيفامللويك عبد ا÷لطيف35311098353110983531109835311098

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/08/1998املنترص صفاءاملنترص صفاءاملنترص صفاءاملنترص صفاء35331124353311243533112435331124

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/08/1998املنترص مليكةاملنترص مليكةاملنترص مليكةاملنترص مليكة35321155353211553532115535321155

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/10/1997املنصوري رqاءاملنصوري رqاءاملنصوري رqاءاملنصوري رqاء35311128353111283531112835311128

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/09/1997املنيار *اÒشةاملنيار *اÒشةاملنيار *اÒشةاملنيار *اÒشة35311125353111253531112535311125

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/01/1997املوالوي محزةاملوالوي محزةاملوالوي محزةاملوالوي محزة35331071353310713533107135331071

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/10/2000النا° سك_نةالنا° سك_نةالنا° سك_نةالنا° سك_نة35311276353112763531127635311276

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/11/1999النا° غريبالنا° غريبالنا° غريبالنا° غريب35311227353112273531122735311227

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/10/2000النا� مرميالنا� مرميالنا� مرميالنا� مرمي35321258353212583532125835321258

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/11/1999الناوي Mٔمميةالناوي Mٔمميةالناوي Mٔمميةالناوي Mٔممية35321211353212113532121135321211

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/08/2000الناوي خوالناوي خوالناوي خوالناوي خو����35311269353112693531126935311269

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/09/1999النا� زي�بالنا� زي�بالنا� زي�بالنا� زي�ب35321206353212063532120635321206

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/04/1999النبايك فاطمة الزهراءالنبايك فاطمة الزهراءالنبايك فاطمة الزهراءالنبايك فاطمة الزهراء35331146353311463533114635331146

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/08/2000ال�س جهرال�س جهرال�س جهرال�س جهر35311268353112683531126835311268

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/01/2002ال�شريي مليكةال�شريي مليكةال�شريي مليكةال�شريي مليكة35331243353312433533124335331243

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/05/1999النعميي شC·ءالنعميي شC·ءالنعميي شC·ءالنعميي شC·ء35331151353311513533115135331151

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/04/1993النفايت سعيدالنفايت سعيدالنفايت سعيدالنفايت سعيد35321005353210053532100535321005

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/07/1993النقاش صاUر#نالنقاش صاUر#نالنقاش صاUر#نالنقاش صاUر#ن35311009353110093531100935311009

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/12/1992النقريي مسريالنقريي مسريالنقريي مسريالنقريي مسري35321001353210013532100135321001

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/11/1998الهادي عبد الكرميالهادي عبد الكرميالهادي عبد الكرميالهادي عبد الكرمي35311184353111843531118435311184

35321195353211953532119535321195àالهامشي مجيàالهامشي مجيàالهامشي مجيà010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/07/1999الهامشي مجي
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/03/1998الهواري Mٔيوبالهواري Mٔيوبالهواري Mٔيوبالهواري Mٔيوب35311155353111553531115535311155

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/08/1998الهينوين tوsرالهينوين tوsرالهينوين tوsرالهينوين tوsر35311177353111773531117735311177

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/02/1998الوا�ي مسريةالوا�ي مسريةالوا�ي مسريةالوا�ي مسرية35331110353311103533111035331110

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/05/1999الوريت مرميالوريت مرميالوريت مرميالوريت مرمي35311202353112023531120235311202

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/11/1998الوtييل صفاءالوtييل صفاءالوtييل صفاءالوtييل صفاء35331132353311323533113235331132

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/05/2000الوهايب Iديةالوهايب Iديةالوهايب Iديةالوهايب Iدية35321231353212313532123135321231

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/02/1997المي دنياالمي دنياالمي دنياالمي دنيا35331074353310743533107435331074

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/04/1999اااا((((ميوين لطيفةميوين لطيفةميوين لطيفةميوين لطيفة35311197353111973531119735311197

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/09/2000امان سCناءامان سCناءامان سCناءامان سCناء35311274353112743531127435311274

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ27/08/1995مزيل �ا�Mٔمزيل �ا�Mٔمزيل �ا�Mٔمزيل �ا�35331049353310493533104935331049

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ10/05/2000مسعود سك_نةMٔمسعود سك_نةMٔمسعود سك_نةMٔمسعود سك_نة35321232353212323532123235321232

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/06/2000امطري مرميامطري مرميامطري مرميامطري مرمي35321237353212373532123735321237

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/01/2002امغار �دجيةامغار �دجيةامغار �دجيةامغار �دجية35321300353213003532130035321300

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ01/10/1998ملو زي�بMٔملو زي�بMٔملو زي�بMٔملو زي�ب35321165353211653532116535321165

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/06/1997امزنو زtر�ءامزنو زtر�ءامزنو زtر�ءامزنو زtر�ء35321100353211003532110035321100

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/06/2000اµار هنداµار هنداµار هنداµار هند35321236353212363532123635321236

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ18/11/1997مرية املعطاويMٔمرية املعطاويMٔمرية املعطاويMٔمرية املعطاوي35321118353211183532111835321118

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/05/1993ام_لوي عبد احلقام_لوي عبد احلقام_لوي عبد احلقام_لوي عبد احلق35331013353310133533101335331013

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/02/1999اهام �دجيةاهام �دجيةاهام �دجيةاهام �دجية35331140353311403533114035331140

35321160353211603532116035321160àاهل احلاج هنيàاهل احلاج هنيàاهل احلاج هنيà008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/08/1998اهل احلاج هني

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/06/2001اهالن سعيدةاهالن سعيدةاهالن سعيدةاهالن سعيدة35331225353312253533122535331225

ىكىكىكىك احلسن احلسن احلسن احلسن35311112353111123531111235311112 UاوUاوUاوU006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/06/1997او

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/09/1997اودى زايداودى زايداودى زايداودى زايد35311127353111273531112735311127

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/08/2001اوريك نعميةاوريك نعميةاوريك نعميةاوريك نعمية35311306353113063531130635311306

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ03/06/2000و*يل فاطمةMٔو*يل فاطمةMٔو*يل فاطمةMٔو*يل فاطمة35331191353311913533119135331191

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ03/09/1998واكد#ر زtر�ءMٔواكد#ر زtر�ءMٔواكد#ر زtر�ءMٔواكد#ر زtر�ء35331125353311253533112535331125

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ11/01/1998وكزول MٔسامءMٔوكزول MٔسامءMٔوكزول MٔسامءMٔوكزول Mٔسامء35331106353311063533110635331106

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/01/1997اوماد �سنياوماد �سنياوماد �سنياوماد �سني35311089353110893531108935311089

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/03/1997او�س دنيااو�س دنيااو�س دنيااو�س دنيا35311094353110943531109435311094

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/02/1995ايت امحيدة شC·ءايت امحيدة شC·ءايت امحيدة شC·ءايت امحيدة شC·ء35331037353310373533103735331037

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/04/1998ايت الشCيخ عامدايت الشCيخ عامدايت الشCيخ عامدايت الشCيخ عامد35331116353311163533111635331116

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ03/04/2001يت الطالب ف�ي�ةMٔيت الطالب ف�ي�ةMٔيت الطالب ف�ي�ةMٔيت الطالب ف�ي�ة35321278353212783532127835321278

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/09/2000ايت الطالب Iرص حفصةايت الطالب Iرص حفصةايت الطالب Iرص حفصةايت الطالب Iرص حفصة35311272353112723531127235311272

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ03/09/1998يت النòيل �لميةMٔيت النòيل �لميةMٔيت النòيل �لميةMٔيت النòيل �لمية35321162353211623532116235321162

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ15/05/1999يت Mٔماست لبىنMٔيت Mٔماست لبىنMٔيت Mٔماست لبىنMٔيت Mٔماست لبىن35331148353311483533114835331148

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/06/1999ايت Uركة شC·ءايت Uركة شC·ءايت Uركة شC·ءايت Uركة شC·ء35321188353211883532118835321188

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/08/2001ايت بطاهر معرايت بطاهر معرايت بطاهر معرايت بطاهر معر35331233353312333533123335331233

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/10/1996ايت بو القامس �رسىايت بو القامس �رسىايت بو القامس �رسىايت بو القامس �رسى35321075353210753532107535321075

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ26/10/2000يت *ابد هاجرMٔيت *ابد هاجرMٔيت *ابد هاجرMٔيت *ابد هاجر35311280353112803531128035311280

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ01/12/1996يت *يل محمدMٔيت *يل محمدMٔيت *يل محمدMٔيت *يل محمد35331063353310633533106335331063

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضMٔ01/10/1994يت مVارك ع£نMٔيت مVارك ع£نMٔيت مVارك ع£نMٔيت مVارك ع£ن35331028353310283533102835331028

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/10/2000ايت ملود سCناءايت ملود سCناءايت ملود سCناءايت ملود سCناء35321257353212573532125735321257

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/06/1999ايتSZوح صفاءايتSZوح صفاءايتSZوح صفاءايتSZوح صفاء35311205353112053531120535311205

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/09/1998اميان واعراباميان واعراباميان واعراباميان واعراب35311179353111793531117935311179

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/04/1996امين روالامين روالامين روالامين روال35311060353110603531106035311060

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/04/1994^دة هاجر^دة هاجر^دة هاجر^دة هاجر35311026353110263531102635311026

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/08/1996^لبصري سعيد^لبصري سعيد^لبصري سعيد^لبصري سعيد35331058353310583533105835331058

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/03/2000^¾دوب وئام^¾دوب وئام^¾دوب وئام^¾دوب وئام35311249353112493531124935311249

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/04/1994ببببثثثثSZة *دومSZة *دومSZة *دومSZة *دوم35311024353110243531102435311024
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/09/1993حباج حSانحباج حSانحباج حSانحباج حSان35331018353310183533101835331018

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/12/1994بدرا�#ن ابÅسامبدرا�#ن ابÅسامبدرا�#ن ابÅسامبدرا�#ن ابÅسام35331035353310353533103535331035

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/04/1998بديع هشامبديع هشامبديع هشامبديع هشام35331115353311153533111535331115

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU23/06/1996رادة كزنةUرادة كزنةUرادة كزنةUرادة كزنة35321067353210673532106735321067

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU11/09/2000ر�ل �دجيةUر�ل �دجيةUر�ل �دجيةUر�ل �دجية35331202353312023533120235331202

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU08/07/2000رqا شC·ءUرqا شC·ءUرqا شC·ءUرqا شC·ء35331194353311943533119435331194

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU08/03/1995ر�ال عبد الغاينUر�ال عبد الغاينUر�ال عبد الغاينUر�ال عبد الغاين35331039353310393533103935331039

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU01/06/1997رزوق عبد الكرميUرزوق عبد الكرميUرزوق عبد الكرميUرزوق عبد الكرمي35311104353111043531110435311104

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU25/11/1994رزوك فاطمةUرزوك فاطمةUرزوك فاطمةUرزوك فاطمة35331033353310333533103335331033

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU19/03/1994رقاق عبدالغاينUرقاق عبدالغاينUرقاق عبدالغاينUرقاق عبدالغاين35331022353310223533102235331022

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU13/08/1995راكت هنيةUراكت هنيةUراكت هنيةUراكت هنية35331048353310483533104835331048

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU27/07/1993راكيت �دجيةUراكيت �دجيةUراكيت �دجيةUراكيت �دجية35321009353210093532100935321009

35321235353212353532123535321235àروز هنيUàروز هنيUàروز هنيUàروز هنيU26/05/2000012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU19/03/1997ريوكة يوسفUريوكة يوسفUريوكة يوسفUريوكة يوسف35321093353210933532109335321093

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضw20/10/2000سفر Mٔسامءwسفر Mٔسامءwسفر Mٔسامءwسفر Mٔسامء35321260353212603532126035321260

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضw15/09/2000شارة Iديةwشارة Iديةwشارة Iديةwشارة Iدية35321251353212513532125135321251

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضw22/08/1993شCبوك IديةwشCبوك IديةwشCبوك IديةwشCبوك Iدية35311011353110113531101135311011

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/07/1996بقري زي�ببقري زي�ببقري زي�ببقري زي�ب35311070353110703531107035311070

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/01/1994بقري tرميبقري tرميبقري tرميبقري tرمي35321018353210183532101835321018

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU07/04/1995كر عبد العظميUكر عبد العظميUكر عبد العظميUكر عبد العظمي35331040353310403533104035331040

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU25/12/1999كري امميةUكري امميةUكري امميةUكري اممية35311231353112313531123135311231

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/08/2001بالم ابÅسامبالم ابÅسامبالم ابÅسامبالم ابÅسام35331231353312313533123135331231

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/11/2000بلبا#ن wسمةبلبا#ن wسمةبلبا#ن wسمةبلبا#ن wسمة35311287353112873531128735311287

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/05/1998بلبوق �دجيةبلبوق �دجيةبلبوق �دجيةبلبوق �دجية35311161353111613531116135311161

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/05/2000بلحامم فاطمةبلحامم فاطمةبلحامم فاطمةبلحامم فاطمة35311254353112543531125435311254

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/08/1997بلحمرة ف�ي�ةبلحمرة ف�ي�ةبلحمرة ف�ي�ةبلحمرة ف�ي�ة35321106353211063532110635321106

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/03/1994بلكري Mٔمنيبلكري Mٔمنيبلكري Mٔمنيبلكري Mٔمني35311023353110233531102335311023

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/10/1997بلكصعي ح_اةبلكصعي ح_اةبلكصعي ح_اةبلكصعي ح_اة35311130353111303531113035311130

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/12/1996بلكوراين لبىنبلكوراين لبىنبلكوراين لبىنبلكوراين لبىن35331064353310643533106435331064

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/04/1997بلمو وفاءبلمو وفاءبلمو وفاءبلمو وفاء35331081353310813533108135331081

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/11/1999بلهرادي مرميبلهرادي مرميبلهرادي مرميبلهرادي مرمي35321212353212123532121235321212

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/02/1993بلوراري ربيعةبلوراري ربيعةبلوراري ربيعةبلوراري ربيعة35331006353310063533100635331006

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU24/05/2001ن سعيد ا�المUن سعيد ا�المUن سعيد ا�المUن سعيد ا�الم35311304353113043531130435311304

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU28/02/1997ن رشيق يو�سUن رشيق يو�سUن رشيق يو�سUن رشيق يو�س35311093353110933531109335311093

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU21/07/1998ن ÁاUن ÁاUن ÁاUن Áامنمنمنمن زهري زهري زهري زهري35311168353111683531116835311168

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU07/06/1996ن لعز#ز سلس _لUن لعز#ز سلس _لUن لعز#ز سلس _لUن لعز#ز سلس _ل35311067353110673531106735311067

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU10/09/1997ن حمجوب شعيبUن حمجوب شعيبUن حمجوب شعيبUن حمجوب شعيب35311122353111223531112235311122

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضU29/11/2000ن حيي اtرامUن حيي اtرامUن حيي اtرامUن حيي اtرام35331210353312103533121035331210

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/07/2000بنحف_ظ هندبنحف_ظ هندبنحف_ظ هندبنحف_ظ هند35311262353112623531126235311262

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/01/2000بنحمو wرشىبنحمو wرشىبنحمو wرشىبنحمو wرشى35331184353311843533118435331184

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/08/1994بنحمو �لميةبنحمو �لميةبنحمو �لميةبنحمو �لمية35311033353110333531103335311033

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/03/2001بنحميدة tوsربنحميدة tوsربنحميدة tوsربنحميدة tوsر35311295353112953531129535311295

35311074353110743531107435311074óون عبد�Ûòبنóون عبد�Ûòبنóون عبد�Ûòبنóون عبد�Ûò004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/09/1996بن

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/01/1995بنÛòون حمفوبنÛòون حمفوبنÛòون حمفوبنÛòون حمفوظظظظ35321035353210353532103535321035

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/05/1996بندروش عباسبندروش عباسبندروش عباسبندروش عباس35331055353310553533105535331055

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/12/1996بزنtور سك_نةبزنtور سك_نةبزنtور سك_نةبزنtور سك_نة35311078353110783531107835311078

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/09/1997بزنيدية بورشىبزنيدية بورشىبزنيدية بورشىبزنيدية بورشى35331095353310953533109535331095

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/01/1998بنطالب فاطنةبنطالب فاطنةبنطالب فاطنةبنطالب فاطنة35311136353111363531113635311136

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/08/2000بنطالب جهربنطالب جهربنطالب جهربنطالب جهر35311266353112663531126635311266
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/05/1996بنعطوش اميانبنعطوش اميانبنعطوش اميانبنعطوش اميان35311063353110633531106335311063

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/10/2000بنورة �دجيةبنورة �دجيةبنورة �دجيةبنورة �دجية35331206353312063533120635331206

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/05/2001بواق Mٔمالبواق Mٔمالبواق Mٔمالبواق Mٔمال35331221353312213533122135331221

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/02/1999بوبقرة معربوبقرة معربوبقرة معربوبقرة معر35321177353211773532117735321177

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/09/1993بو�ن سهامبو�ن سهامبو�ن سهامبو�ن سهام35311014353110143531101435311014

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/12/1996بوحسZس م_نةبوحسZس م_نةبوحسZس م_نةبوحسZس م_نة35311082353110823531108235311082

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/03/2000بومحيد جناةبومحيد جناةبومحيد جناةبومحيد جناة35311246353112463531124635311246

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/08/1997بو�اري شC·ءبو�اري شC·ءبو�اري شC·ءبو�اري شC·ء35321110353211103532111035321110

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/02/1997بوخضارة سارةبوخضارة سارةبوخضارة سارةبوخضارة سارة35311091353110913531109135311091

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/01/1997بورشاق اUراهميبورشاق اUراهميبورشاق اUراهميبورشاق اUراهمي35321087353210873532108735321087

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/05/1995بورمية سعدبورمية سعدبورمية سعدبورمية سعد35311046353110463531104635311046

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/11/1999بوزنداقة سك_نةبوزنداقة سك_نةبوزنداقة سك_نةبوزنداقة سك_نة35311224353112243531122435311224

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/10/1993بوزيد عز#زةبوزيد عز#زةبوزيد عز#زةبوزيد عز#زة35311015353110153531101535311015

35311237353112373531123735311237àبوزيدي فاضàبوزيدي فاضàبوزيدي فاضà012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/01/2000بوزيدي فاض

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/03/1993بوزيدي يوسفبوزيدي يوسفبوزيدي يوسفبوزيدي يوسف35321003353210033532100335321003

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/12/1996بوسCتا بوسCتا بوسCتا بوسCتا حضحضحضحضىىىى35321080353210803532108035321080

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/05/2000بوشو#ر^ت نورةبوشو#ر^ت نورةبوشو#ر^ت نورةبوشو#ر^ت نورة35331188353311883533118835331188

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/09/1998بوعباد فاطمة الزهراءبوعباد فاطمة الزهراءبوعباد فاطمة الزهراءبوعباد فاطمة الزهراء35321161353211613532116135321161

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/06/1998بوعبان مروانبوعبان مروانبوعبان مروانبوعبان مروان35311162353111623531116235311162

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/02/1997بوجعول محمد tرميبوجعول محمد tرميبوجعول محمد tرميبوجعول محمد tرمي35331073353310733533107335331073

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/06/1995بوعطامن زوهريبوعطامن زوهريبوعطامن زوهريبوعطامن زوهري35331044353310443533104435331044

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/08/1999بو*لوشن رضوانبو*لوشن رضوانبو*لوشن رضوانبو*لوشن رضوان35311217353112173531121735311217

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/10/2000بومعود سCناءبومعود سCناءبومعود سCناءبومعود سCناء35311277353112773531127735311277

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/02/2000بوعودة فاطمة الزهراءبوعودة فاطمة الزهراءبوعودة فاطمة الزهراءبوعودة فاطمة الزهراء35321227353212273532122735321227

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/11/2000بوف�يبوف�يبوف�يبوف�يحححح فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء35311284353112843531128435311284

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/12/1998بوقفا سك_نةبوقفا سك_نةبوقفا سك_نةبوقفا سك_نة35321173353211733532117335321173

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/04/1998بوtر#ن اميانبوtر#ن اميانبوtر#ن اميانبوtر#ن اميان35311156353111563531115635311156

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/04/1993بوtيد خوبوtيد خوبوtيد خوبوtيد خو����35331011353310113533101135331011

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/08/1994بوجلهيل هدىبوجلهيل هدىبوجلهيل هدىبوجلهيل هدى35331025353310253533102535331025

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/11/1994بولكصوع زهريبولكصوع زهريبولكصوع زهريبولكصوع زهري35311037353110373531103735311037

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/10/2000بوليل شC·ءبوليل شC·ءبوليل شC·ءبوليل شC·ء35321263353212633532126335321263

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/02/2000بومعزية Mٔمالبومعزية Mٔمالبومعزية Mٔمالبومعزية Mٔمال35321228353212283532122835321228

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/12/2000بريوش امالبريوش امالبريوش امالبريوش امال35321270353212703532127035321270

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/11/1992بZشاري فاطمةالزهراءبZشاري فاطمةالزهراءبZشاري فاطمةالزهراءبZشاري فاطمةالزهراء35311001353110013531100135311001

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/10/2000بيوين سعدبيوين سعدبيوين سعدبيوين سعد35311281353112813531128135311281

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�01/01/1993ج زهرية�ج زهرية�ج زهرية�ج زهرية35331002353310023533100235331002

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�27/10/1998جرو ط�جرو ط�جرو ط�جرو طهههه35321166353211663532116635321166

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�22/09/1998ر^وي MٔنZس�ر^وي MٔنZس�ر^وي MٔنZس�ر^وي MٔنZس35331126353311263533112635331126

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضÁ�09/01/1999الوي سلمى�Áالوي سلمى�Áالوي سلمى�Áالوي سلمى35311187353111873531118735311187

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�04/03/2001مر اميان�مر اميان�مر اميان�مر اميان35311296353112963531129635311296

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�10/09/1998ئب حSان�ئب حSان�ئب حSان�ئب حSان35321164353211643532116435321164

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/08/1998تباع عصامتباع عصامتباع عصامتباع عصام35321156353211563532115635321156

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/04/1999ت ت مرميت ت مرميت ت مرميت ت مرمي35311198353111983531119835311198

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضø01/01/1997رايب سك_نةøرايب سك_نةøرايب سك_نةøرايب سك_نة35311085353110853531108535311085

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضø31/08/1994رايت فاطمة الزهراءøرايت فاطمة الزهراءøرايت فاطمة الزهراءøرايت فاطمة الزهراء35331027353310273533102735331027

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضø07/08/2000رزار زtر�ءøرزار زtر�ءøرزار زtر�ءøرزار زtر�ء35331198353311983533119835331198

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/01/2000تواب ا�ستواب ا�ستواب ا�ستواب ا�س35321224353212243532122435321224

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/12/2000توف_ق Mٓيةتوف_ق Mٓيةتوف_ق Mٓيةتوف_ق Mٓية35321268353212683532126835321268

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/10/1996تويم �دجيةتويم �دجيةتويم �دجيةتويم �دجية35321076353210763532107635321076
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/11/1994تيغزوي مرميتيغزوي مرميتيغزوي مرميتيغزوي مرمي35331031353310313533103135331031

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/07/1997ثال tرميةثال tرميةثال tرميةثال tرمية35311117353111173531111735311117

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/12/1996جVار اسامءجVار اسامءجVار اسامءجVار اسامء35311079353110793531107935311079

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/07/1995جVور صاجVور صاجVور صاجVور صاحلحلحلحل35331046353310463533104635331046

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضq29/05/1998دوري tوsرqدوري tوsرqدوري tوsرqدوري tوsر35321147353211473532114735321147

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/03/1997جعباري امميةجعباري امميةجعباري امميةجعباري اممية35311100353111003531110035311100

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/06/1993جعفري �زهةجعفري �زهةجعفري �زهةجعفري �زهة35331015353310153533101535331015

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/11/2001مجي ٕاسامعيلمجي ٕاسامعيلمجي ٕاسامعيلمجي ٕاسامعيل35311312353113123531131235311312

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/12/1992جوجو خوجوجو خوجوجو خوجوجو خو����35331001353310013533100135331001

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�11/01/2001ادق زي�ب�ادق زي�ب�ادق زي�ب�ادق زي�ب35321273353212733532127335321273

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�11/07/1993ازم فاطمة الزهراء�ازم فاطمة الزهراء�ازم فاطمة الزهراء�ازم فاطمة الزهراء35311008353110083531100835311008

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�08/07/1996افظ سعاد�افظ سعاد�افظ سعاد�افظ سعاد35331057353310573533105735331057

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�08/09/1993ا�ا�ا�امكمكمكمكي �دجيةي �دجيةي �دجيةي �دجية35311012353110123531101235311012

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�12/01/1994ايدة �دجية�ايدة �دجية�ايدة �دجية�ايدة �دجية35311018353110183531101835311018

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�20/08/1999ربون Mٓية�ربون Mٓية�ربون Mٓية�ربون Mٓية35331165353311653533116535331165

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�22/12/1995زب ليىل�زب ليىل�زب ليىل�زب ليىل35311049353110493531104935311049

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1997حVييب الهامحVييب الهامحVييب الهامحVييب الهام35321084353210843532108435321084

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/10/1995حVحVحVحVىيىيىيىي �سني �سني �سني �سني35321046353210463532104635321046

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/01/1998ح�ان رشCيدح�ان رشCيدح�ان رشCيدح�ان رشCيد35321128353211283532112835321128

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�14/07/1996دادة �دجية�دادة �دجية�دادة �دجية�دادة �دجية35321069353210693532106935321069

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�25/09/1997دادة سهام�دادة سهام�دادة سهام�دادة سهام35321111353211113532111135321111

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�11/12/2001داين زي�ب�داين زي�ب�داين زي�ب�داين زي�ب35311314353113143531131435311314

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/05/2000حريش �دجيةحريش �دجيةحريش �دجيةحريش �دجية35321233353212333532123335321233

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/03/1996حسCين مرميحسCين مرميحسCين مرميحسCين مرمي35311059353110593531105935311059

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/12/2000حسون مSالحسون مSالحسون مSالحسون مSال35331215353312153533121535331215

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/04/1996حسZيس �دجيةحسZيس �دجيةحسZيس �دجيةحسZيس �دجية35321064353210643532106435321064

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1994حفظي حكميةحفظي حكميةحفظي حكميةحفظي حكمية35311017353110173531101735311017

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/08/1993حقي محمدحقي محمدحقي محمدحقي محمد35321010353210103532101035321010

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/01/2000ححححمكمكمكمك tرمية tرمية tرمية tرمية35311233353112333531123335311233

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/08/1999حكميي مرميحكميي مرميحكميي مرميحكميي مرمي35311213353112133531121335311213

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�03/02/1998لمي رشCيد�لمي رشCيد�لمي رشCيد�لمي رشCيد35331109353311093533110935331109

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�08/08/2001يل زي�ب�يل زي�ب�يل زي�ب�يل زي�ب35321289353212893532128935321289

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/03/2002حامل سلمىحامل سلمىحامل سلمىحامل سلمى35311320353113203531132035311320

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/05/1993حاميم وفاءحاميم وفاءحاميم وفاءحاميم وفاء35321006353210063532100635321006

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/02/1998محدون �دجيةمحدون �دجيةمحدون �دجيةمحدون �دجية35311148353111483531114835311148

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/12/1999محزاوي لوبنةمحزاوي لوبنةمحزاوي لوبنةمحزاوي لوبنة35321216353212163532121635321216

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/11/1998محيدو فاطمة الزهراءمحيدو فاطمة الزهراءمحيدو فاطمة الزهراءمحيدو فاطمة الزهراء35331133353311333533113335331133

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/12/1998حSايف رشCيدحSايف رشCيدحSايف رشCيدحSايف رشCيد35331135353311353533113535331135

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�28/09/1996زناز اسامء�زناز اسامء�زناز اسامء�زناز اسامء35331061353310613533106135331061

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/04/1999حSفي عبد املنعمحSفي عبد املنعمحSفي عبد املنعمحSفي عبد املنعم35331145353311453533114535331145

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضZ�16/10/1993سان زي�ب�Zسان زي�ب�Zسان زي�ب�Zسان زي�ب35321015353210153532101535321015

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/04/1996حميود اسCيةحميود اسCيةحميود اسCيةحميود اسCية35311061353110613531106135311061

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�13/12/1996ا� زهري�ا� زهري�ا� زهري�ا� زهري35311080353110803531108035311080

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/06/1998خ�ايم سلمىخ�ايم سلمىخ�ايم سلمىخ�ايم سلمى35321149353211493532114935321149

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/02/2000جخجخجخجخول �سنيول �سنيول �سنيول �سني35321229353212293532122935321229

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/09/1997خر�اش �دجيةخر�اش �دجيةخر�اش �دجيةخر�اش �دجية35331091353310913533109135331091

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/02/1998خرويب *اÒشةخرويب *اÒشةخرويب *اÒشةخرويب *اÒشة35331111353311113533111135331111

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/02/1998خرويب عبدالرحميخرويب عبدالرحميخرويب عبدالرحميخرويب عبدالرحمي35311144353111443531114435311144

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�15/04/1993لòال جنوى�لòال جنوى�لòال جنوى�لòال جنوى35331010353310103533101035331010
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�03/10/1999ليفي هشام�ليفي هشام�ليفي هشام�ليفي هشام35331172353311723533117235331172

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�30/09/2000لييل وفاء�لييل وفاء�لييل وفاء�لييل وفاء35321253353212533532125335321253

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/01/1993خSويش مSالخSويش مSالخSويش مSالخSويش مSال35311004353110043531100435311004

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/08/2000خو� سلمىخو� سلمىخو� سلمىخو� سلمى35311267353112673531126735311267

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/12/1999خ_ام هشامخ_ام هشامخ_ام هشامخ_ام هشام35331180353311803533118035331180

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/07/2001خ_طوس ح_اةخ_طوس ح_اةخ_طوس ح_اةخ_طوس ح_اة35331226353312263533122635331226

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/05/2000داين سلمىداين سلمىداين سلمىداين سلمى35311258353112583531125835311258

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/01/1997داودو حمسنداودو حمسنداودو حمسنداودو حمسن35321086353210863532108635321086

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/08/1996دا�ش عز#زةدا�ش عز#زةدا�ش عز#زةدا�ش عز#زة35331059353310593533105935331059

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/08/2001دبوز �دجيةدبوز �دجيةدبوز �دجيةدبوز �دجية35331232353312323533123235331232

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1993دحامن العطاردحامن العطاردحامن العطاردحامن العطار35321002353210023532100235321002

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/12/1995دحامين عبد ا÷لطيفدحامين عبد ا÷لطيفدحامين عبد ا÷لطيفدحامين عبد ا÷لطيف35321052353210523532105235321052

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/09/2001دحامين مSالدحامين مSالدحامين مSالدحامين مSال35321291353212913532129135321291

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/03/1995دحمين سCناءدحمين سCناءدحمين سCناءدحمين سCناء35331038353310383533103835331038

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/08/2000دÁا محمددÁا محمددÁا محمددÁا محمد35321241353212413532124135321241

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/11/1998دÁداغ �دجيةدÁداغ �دجيةدÁداغ �دجيةدÁداغ �دجية35311183353111833531118335311183

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/11/1998دغوغي مرميدغوغي مرميدغوغي مرميدغوغي مرمي35331131353311313533113135331131

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/04/1993دليل ايوبدليل ايوبدليل ايوبدليل ايوب35331012353310123533101235331012

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/07/1999دندون عز#زةدندون عز#زةدندون عز#زةدندون عز#زة35331154353311543533115435331154

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/03/1997دواح دواح دواح دواح ����انانانان35311095353110953531109535311095

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/02/1999دويق �دجيةدويق �دجيةدويق �دجيةدويق �دجية35311192353111923531119235311192

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/02/1997د�ب سلمىد�ب سلمىد�ب سلمىد�ب سلمى35311092353110923531109235311092

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/10/1999را° شC·ءرا° شC·ءرا° شC·ءرا° شC·ء35331176353311763533117635331176

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/10/1997رافق فاطمة الزهراءرافق فاطمة الزهراءرافق فاطمة الزهراءرافق فاطمة الزهراء35321112353211123532111235321112

35311206353112063531120635311206àرا�ع هنيàرا�ع هنيàرا�ع هنيà011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/06/1999را�ع هني

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/12/2001رايم عامدرايم عامدرايم عامدرايم عامد35311315353113153531131535311315

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/04/1997رايم فاطمةرايم فاطمةرايم فاطمةرايم فاطمة35321096353210963532109635321096

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/10/1998رUرب فدوىرUرب فدوىرUرب فدوىرUرب فدوى35321167353211673532116735321167

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/11/1997ربوح محزةربوح محزةربوح محزةربوح محزة35331098353310983533109835331098

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/07/1994رqا يف هللا برqا يف هللا برqا يف هللا برqا يف هللا بثثثثSZةSZةSZةSZة35321021353210213532102135321021

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/02/1998رqاوي اtرامرqاوي اtرامرqاوي اtرامرqاوي اtرام35321134353211343532113435321134

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/09/1997ر�ايل Mٔمميةر�ايل Mٔمميةر�ايل Mٔمميةر�ايل Mٔممية35331094353310943533109435331094

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/12/2001رزق هللا زي�برزق هللا زي�برزق هللا زي�برزق هللا زي�ب35321296353212963532129635321296

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/05/1998رزيق مSالرزيق مSالرزيق مSالرزيق مSال35311160353111603531116035311160

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/12/1998رزوق مسيةرزوق مسيةرزوق مسيةرزوق مسية35321172353211723532117235321172

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/02/1998رزوق �رسىرزوق �رسىرزوق �رسىرزوق �رسى35321133353211333532113335321133

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/03/1998رزيق وفاءرزيق وفاءرزيق وفاءرزيق وفاء35311151353111513531115135311151

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/10/1997رشCيق �سنيرشCيق �سنيرشCيق �سنيرشCيق �سني35331097353310973533109735331097

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/03/1998رضوان فاطنةرضوان فاطنةرضوان فاطنةرضوان فاطنة35321141353211413532114135321141

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/09/1999ررررىضىضىضىض هبي´ة هبي´ة هبي´ة هبي´ة35311219353112193531121935311219

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/05/1993رف_ع سعادرف_ع سعادرف_ع سعادرف_ع سعاد35331014353310143533101435331014

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/02/1996رف_ع فاطمة الزهراءرف_ع فاطمة الزهراءرف_ع فاطمة الزهراءرف_ع فاطمة الزهراء35321056353210563532105635321056

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/06/1997رف_ق زي�برف_ق زي�برف_ق زي�برف_ق زي�ب35311110353111103531111035311110

ي زي�بي زي�بي زي�بي زي�ب35321007353210073532100735321007 001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/05/1993رفهيرفهيرفهيرفهي����

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/09/1999رمزي اسامءرمزي اسامءرمزي اسامءرمزي اسامء35321203353212033532120335321203

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/01/1997رمزي عبدالصمدرمزي عبدالصمدرمزي عبدالصمدرمزي عبدالصمد35311088353110883531108835311088

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/07/1998رو�ين سك_نةرو�ين سك_نةرو�ين سك_نةرو�ين سك_نة35311169353111693531116935311169

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/04/2001رويك ٕاtرامرويك ٕاtرامرويك ٕاtرامرويك ٕاtرام35321279353212793532127935321279

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/06/1997زا*ا عبدالوا�دزا*ا عبدالوا�دزا*ا عبدالوا�دزا*ا عبدالوا�د35321102353211023532110235321102
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/11/2000زاهد Mٔمميةزاهد Mٔمميةزاهد Mٔمميةزاهد Mٔممية35311282353112823531128235311282

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/09/1997زاهر اسامةزاهر اسامةزاهر اسامةزاهر اسامة35331093353310933533109335331093

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/06/2000زداكوي نوالزداكوي نوالزداكوي نوالزداكوي نوال35311259353112593531125935311259

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/04/1998زروق حمسنزروق حمسنزروق حمسنزروق حمسن35331118353311183533111835331118

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/08/2000زطوط هدىزطوط هدىزطوط هدىزطوط هدى35311265353112653531126535311265

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/11/1996زعزوعي سام_ةزعزوعي سام_ةزعزوعي سام_ةزعزوعي سام_ة35321078353210783532107835321078

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/11/2001زtري احسانزtري احسانزtري احسانزtري احسان35331238353312383533123835331238

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/06/1998زtر�ء مرميزtر�ء مرميزtر�ء مرميزtر�ء مرمي35311165353111653531116535311165

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/04/1999زtيو Mٔيوبزtيو Mٔيوبزtيو Mٔيوبزtيو Mٔيوب35311199353111993531119935311199

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1996زمراوي سعيدزمراوي سعيدزمراوي سعيدزمراوي سعيد35321053353210533532105335321053

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/01/1997زهاري زي�بزهاري زي�بزهاري زي�بزهاري زي�ب35331072353310723533107235331072

35311221353112213531122135311221àزهراوي هنيàزهراوي هنيàزهراوي هنيà012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/10/1999زهراوي هني

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/04/1994زهيد ا�المزهيد ا�المزهيد ا�المزهيد ا�الم35321019353210193532101935321019

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/05/2000زهري زي�بزهري زي�بزهري زي�بزهري زي�ب35311255353112553531125535311255

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/09/1999زهري فاطمة الزهراءزهري فاطمة الزهراءزهري فاطمة الزهراءزهري فاطمة الزهراء35311218353112183531121835311218

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/05/2000زهري هبةزهري هبةزهري هبةزهري هبة35321230353212303532123035321230

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/10/1997زوينا �دجيةزوينا �دجيةزوينا �دجيةزوينا �دجية35311131353111313531113135311131

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/11/1998زيدي سCناءزيدي سCناءزيدي سCناءزيدي سCناء35311185353111853531118535311185

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/02/2001ز#ن العابد#ن ام_نةز#ن العابد#ن ام_نةز#ن العابد#ن ام_نةز#ن العابد#ن ام_نة35311293353112933531129335311293

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/02/1997ساسCيوي عبدهللاساسCيوي عبدهللاساسCيوي عبدهللاساسCيوي عبدهللا35321090353210903532109035321090

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/08/2001ساtر لبىنساtر لبىنساtر لبىنساtر لبىن35321290353212903532129035321290

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/03/1999ساساساساحيحيحيحي اممية اممية اممية اممية35321178353211783532117835321178

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/01/2001سCباعي رqاءسCباعي رqاءسCباعي رqاءسCباعي رqاء35311291353112913531129135311291

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/12/2001حسباين امميةحسباين امميةحسباين امميةحسباين اممية35331241353312413533124135331241

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/02/2001رسرسرسرسار دنياار دنياار دنياار دنيا35311294353112943531129435311294

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/12/1992رسرسرسرسبوت محمدبوت محمدبوت محمدبوت محمد35311002353110023531100235311002

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/09/1994رسرسرسرسبويت ٕاميانبويت ٕاميانبويت ٕاميانبويت ٕاميان35321024353210243532102435321024

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/11/1997رسرسرسرس#رة هاجر#رة هاجر#رة هاجر#رة هاجر35331100353311003533110035331100

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/07/1997سعدان بسعدان بسعدان بسعدان بثثثثSZةSZةSZةSZة35321104353211043532110435321104

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/01/2000سعود املهديسعود املهديسعود املهديسعود املهدي35311236353112363531123635311236

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/09/1997سلقاين صفاءسلقاين صفاءسلقاين صفاءسلقاين صفاء35331092353310923533109235331092

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/12/1994سلمي Iديةسلمي Iديةسلمي Iديةسلمي Iدية35331034353310343533103435331034

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/02/1998سامن ليىلسامن ليىلسامن ليىلسامن ليىل35321135353211353532113535321135

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/01/1998مستار زي�بمستار زي�بمستار زي�بمستار زي�ب35331107353311073533110735331107

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/10/1999مسحين ٕاميانمسحين ٕاميانمسحين ٕاميانمسحين ٕاميان35331173353311733533117335331173

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/12/1996مسيمسيمسيمسيحححح محمد محمد محمد محمد35331066353310663533106635331066

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض08/01/1994مسيدة �دجيةمسيدة �دجيةمسيدة �دجيةمسيدة �دجية35321017353210173532101735321017

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/08/2000س�Vل tرميةس�Vل tرميةس�Vل tرميةس�Vل tرمية35321243353212433532124335321243

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/03/1998سوادي نعميةسوادي نعميةسوادي نعميةسوادي نعمية35311150353111503531115035311150

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/09/1996سوايك سعدسوايك سعدسوايك سعدسوايك سعد35311075353110753531107535311075

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/12/1999سود شC·ءسود شC·ءسود شC·ءسود شC·ء35321217353212173532121735321217

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/06/1996سويس ام_نةسويس ام_نةسويس ام_نةسويس ام_نة35311068353110683531106835311068

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/11/1996سواليم شC·ءسواليم شC·ءسواليم شC·ءسواليم شC·ء35321079353210793532107935321079

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/08/1995سCياف سارةسCياف سارةسCياف سارةسCياف سارة35321042353210423532104235321042

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/03/1995سري خ�ميةسري خ�ميةسري خ�ميةسري خ�مية35311041353110413531104135311041

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/01/1997شاtر Mٔمميةشاtر Mٔمميةشاtر Mٔمميةشاtر Mٔممية35331069353310693533106935331069

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/12/1997شاtر عبد الكرميشاtر عبد الكرميشاtر عبد الكرميشاtر عبد الكرمي35321121353211213532112135321121

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/07/2000شاtر جهرشاtر جهرشاtر جهرشاtر جهر35311264353112643531126435311264

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/02/1998شاtري *اÒشةشاtري *اÒشةشاtري *اÒشةشاtري *اÒشة35311146353111463531114635311146
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/02/1993شCبايب محزةشCبايب محزةشCبايب محزةشCبايب محزة35331004353310043533100435331004

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/05/1999جشجشجشجشر يوسفر يوسفر يوسفر يوسف35331150353311503533115035331150

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/08/1997جشجشجشجشري بدرري بدرري بدرري بدر35311119353111193531111935311119

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/07/1999حشحشحشحشور فاطمة الزهراءور فاطمة الزهراءور فاطمة الزهراءور فاطمة الزهراء35321197353211973532119735321197

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/07/1999شداين مليكةشداين مليكةشداين مليكةشداين مليكة35321194353211943532119435321194

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/02/2000شطيب امميةشطيب امميةشطيب امميةشطيب اممية35311242353112423531124235311242

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/08/1998ششششwwwwط وهيبةط وهيبةط وهيبةط وهيبة35311174353111743531117435311174

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/05/1995شكري *ادلشكري *ادلشكري *ادلشكري *ادل35321041353210413532104135321041

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/01/1998شك_ك لبىنشك_ك لبىنشك_ك لبىنشك_ك لبىن35311141353111413531114135311141

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/05/2000مشس سوم_ةمشس سوم_ةمشس سوم_ةمشس سوم_ة35331189353311893533118935331189

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/07/1998ش��وف سعيدش��وف سعيدش��وف سعيدش��وف سعيد35321151353211513532115135321151

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/04/2001شهيد Mٔمميةشهيد Mٔمميةشهيد Mٔمميةشهيد Mٔممية35311300353113003531130035311300

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/08/1999شهني فاطمةشهني فاطمةشهني فاطمةشهني فاطمة35331162353311623533116235331162

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/09/2000شويق حSانشويق حSانشويق حSانشويق حSان35311273353112733531127335311273

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/06/2000شويق شC·ءشويق شC·ءشويق شC·ءشويق شC·ء35311260353112603531126035311260

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/12/1996شويق �رسىشويق �رسىشويق �رسىشويق �رسى35321081353210813532108135321081

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/07/1995صاUر فاطمةصاUر فاطمةصاUر فاطمةصاUر فاطمة35331045353310453533104535331045

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/10/1997صاUر tرميةصاUر tرميةصاUر tرميةصاUر tرمية35321113353211133532111335321113

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/03/1995صاديق نورةصاديق نورةصاديق نورةصاديق نورة35321040353210403532104035321040

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/01/2000صاحلي �دجيةصاحلي �دجيةصاحلي �دجيةصاحلي �دجية35311234353112343531123435311234

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/09/1999صاحلي معرصاحلي معرصاحلي معرصاحلي معر35331171353311713533117135331171

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/04/1996صبان سلمىصبان سلمىصبان سلمىصبان سلمى35321062353210623532106235321062

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/08/2000صربي شC·ءصربي شC·ءصربي شC·ءصربي شC·ء35321247353212473532124735321247

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/12/1995صربي هدىصربي هدىصربي هدىصربي هدى35311050353110503531105035311050

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/05/1999صديق اtرامصديق اtرامصديق اtرامصديق اtرام35311204353112043531120435311204

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/07/1997صديق محمدصديق محمدصديق محمدصديق محمد35311115353111153531111535311115

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/08/1998صعب جهرصعب جهرصعب جهرصعب جهر35311175353111753531117535311175

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/04/2001صغريي Mٔمميةصغريي Mٔمميةصغريي Mٔمميةصغريي Mٔممية35311301353113013531130135311301

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/12/2000مصمصمصمصيت Mٔمحديت Mٔمحديت Mٔمحديت Mٔمحد35331213353312133533121335331213

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/04/2001صياد فاطمة الزهراءصياد فاطمة الزهراءصياد فاطمة الزهراءصياد فاطمة الزهراء35311299353112993531129935311299

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/05/1996صيكوك محزةصيكوك محزةصيكوك محزةصيكوك محزة35331056353310563533105635331056

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/01/2002صيو شC·ءصيو شC·ءصيو شC·ءصيو شC·ء35321298353212983532129835321298

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/07/1999طاليب عبد هللاطاليب عبد هللاطاليب عبد هللاطاليب عبد هللا35321198353211983532119835321198

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/10/1998طالع سك_نةطالع سك_نةطالع سك_نةطالع سك_نة35311181353111813531118135311181

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/04/1998طاهريي ليىلطاهريي ليىلطاهريي ليىلطاهريي ليىل35311159353111593531115935311159

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/05/1997طهراين محزةطهراين محزةطهراين محزةطهراين محزة35331084353310843533108435331084

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/09/1999طهراين *ادلطهراين *ادلطهراين *ادلطهراين *ادل35321202353212023532120235321202

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/06/1997طو#رة سف_انطو#رة سف_انطو#رة سف_انطو#رة سف_ان35311109353111093531110935311109

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/06/1997طو#ري ف�ي�ةطو#ري ف�ي�ةطو#ري ف�ي�ةطو#ري ف�ي�ة35311107353111073531110735311107

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/11/2000طويل دنياطويل دنياطويل دنياطويل دنيا35311286353112863531128635311286

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/12/1994طويل مرادطويل مرادطويل مرادطويل مراد35321032353210323532103235321032

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/12/1998ظظظظافر جاملافر جاملافر جاملافر جامل35331136353311363533113635331136

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/11/1997*اقل اسامء*اقل اسامء*اقل اسامء*اقل اسامء35331099353310993533109935331099

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/04/1996عباد حSانعباد حSانعباد حSانعباد حSان35321063353210633532106335321063

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/02/1998عبار محمد Mٔمنيعبار محمد Mٔمنيعبار محمد Mٔمنيعبار محمد Mٔمني35331112353311123533111235331112

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/09/2001عبد الوايف هدىعبد الوايف هدىعبد الوايف هدىعبد الوايف هدى35331236353312363533123635331236

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/06/1998عبدالرحمي حمسنعبدالرحمي حمسنعبدالرحمي حمسنعبدالرحمي حمسن35311163353111633531116335311163

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/05/1998عبدالنوري �ا�عبدالنوري �ا�عبدالنوري �ا�عبدالنوري �ا�35331119353311193533111935331119

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/02/1995عبدو ن _لعبدو ن _لعبدو ن _لعبدو ن _ل35311040353110403531104035311040
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

35321083353210833532108335321083óعبدوين عبدإالóعبدوين عبدإالóعبدوين عبدإالó005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1997عبدوين عبدإال

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/03/2002عبدوين مرمي سام_ةعبدوين مرمي سام_ةعبدوين مرمي سام_ةعبدوين مرمي سام_ة35331245353312453533124535331245

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/10/2000عبو رق_ةعبو رق_ةعبو رق_ةعبو رق_ة35321254353212543532125435321254

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/12/1996عبيد فاطمة الزهراءعبيد فاطمة الزهراءعبيد فاطمة الزهراءعبيد فاطمة الزهراء35311081353110813531108135311081

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/08/1995عتواين حلسنعتواين حلسنعتواين حلسنعتواين حلسن35331047353310473533104735331047

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/12/1998جعيب امليلوديجعيب امليلوديجعيب امليلوديجعيب امليلودي35321171353211713532117135321171

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/10/1993*دلو اوممية*دلو اوممية*دلو اوممية*دلو اوممية35321016353210163532101635321016

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/07/1997عرويس �رساعرويس �رساعرويس �رساعرويس �رسا35331088353310883533108835331088

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/05/1997عريق عبد الصادقعريق عبد الصادقعريق عبد الصادقعريق عبد الصادق35321098353210983532109835321098

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/12/1993عزعوز �دجيةعزعوز �دجيةعزعوز �دجيةعزعوز �دجية35331020353310203533102035331020

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/06/1997عزوزي حفصةعزوزي حفصةعزوزي حفصةعزوزي حفصة35321101353211013532110135321101

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/04/1994عز#ز الهامعز#ز الهامعز#ز الهامعز#ز الهام35311025353110253531102535311025

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/10/1994عز#ز ايوبعز#ز ايوبعز#ز ايوبعز#ز ايوب35331029353310293533102935331029

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/03/1999عزيل Mٔمميةعزيل Mٔمميةعزيل Mٔمميةعزيل Mٔممية35331142353311423533114235331142

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/02/2000عسايل بورشىعسايل بورشىعسايل بورشىعسايل بورشى35311241353112413531124135311241

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/04/1998عفوس فاطمة الزهراءعفوس فاطمة الزهراءعفوس فاطمة الزهراءعفوس فاطمة الزهراء35311157353111573531115735311157

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/04/1995*الم بوشعيب*الم بوشعيب*الم بوشعيب*الم بوشعيب35311044353110443531104435311044

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/10/2000*الين حفصة*الين حفصة*الين حفصة*الين حفصة35321259353212593532125935321259

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/02/1996*ل*ل*ل*لجججج محمد محمد محمد محمد35311054353110543531105435311054

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/08/1998*لوان سك_نة*لوان سك_نة*لوان سك_نة*لوان سك_نة35321158353211583532115835321158

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/08/1993*لوان *اÒشة*لوان *اÒشة*لوان *اÒشة*لوان *اÒشة35311010353110103531101035311010

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/05/1995*لوش جهر*لوش جهر*لوش جهر*لوش جهر35331043353310433533104335331043

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/02/1998*لول �دجية*لول �دجية*لول �دجية*لول �دجية35331113353311133533111335331113

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/12/1997معراين زهريمعراين زهريمعراين زهريمعراين زهري35321122353211223532112235321122

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/12/2000معو �دجيةمعو �دجيةمعو �دجيةمعو �دجية35331214353312143533121435331214

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/05/2001معيل ٕاميانمعيل ٕاميانمعيل ٕاميانمعيل ٕاميان35321282353212823532128235321282

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/01/1998عوام سCناءعوام سCناءعوام سCناءعوام سCناء35311143353111433531114335311143

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/09/1999عوفري ام_نةعوفري ام_نةعوفري ام_نةعوفري ام_نة35311220353112203531122035311220

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/01/1996عو�شة ام_نةعو�شة ام_نةعو�شة ام_نةعو�شة ام_نة35321055353210553532105535321055

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/02/1998عو�يس حسCناءعو�يس حسCناءعو�يس حسCناءعو�يس حسCناء35311147353111473531114735311147

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/02/1996عياط wرشىعياط wرشىعياط wرشىعياط wرشى35311055353110553531105535311055

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/07/1997عيان �دجيةعيان �دجيةعيان �دجيةعيان �دجية35311116353111163531111635311116

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/07/1999*زيي محزة*زيي محزة*زيي محزة*زيي محزة35331156353311563533115635331156

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضZ*26/10/1995ش Mٔيوب*Zش Mٔيوب*Zش Mٔيوب*Zش Mٔيوب35321047353210473532104735321047

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضÁ06/05/2001ارب امميةÁارب امميةÁارب امميةÁارب اممية35321281353212813532128135321281

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضÁ13/09/1997ازي �زهةÁازي �زهةÁازي �زهةÁازي �زهة35311123353111233531112335311123

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضÁ24/10/1999اندي �رسىÁاندي �رسىÁاندي �رسىÁاندي �رسى35321209353212093532120935321209

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضÁ04/07/2001دويين �دجيةÁدويين �دجيةÁدويين �دجيةÁدويين �دجية35321286353212863532128635321286

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/12/1997غريب رميغريب رميغريب رميغريب رمي35331101353311013533110135331101

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضÁ28/01/2000الب فاطمةÁالب فاطمةÁالب فاطمةÁالب فاطمة35311238353112383531123835311238

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/01/2002غامدي *اÒشةغامدي *اÒشةغامدي *اÒشةغامدي *اÒشة35311318353113183531131835311318

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/04/1999غنايم فغنايم فغنايم فغنايم فؤؤؤؤاداداداد35331147353311473533114735331147

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1999فاحتي لبىنفاحتي لبىنفاحتي لبىنفاحتي لبىن35321174353211743532117435321174

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/09/1999فاتيفاتيفاتيفاتيحححح wرشى wرشى wرشى wرشى35331170353311703533117035331170

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/01/1998فارح عبدالرحميفارح عبدالرحميفارح عبدالرحميفارح عبدالرحمي35311137353111373531113735311137

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/12/1999فارس اسامءفارس اسامءفارس اسامءفارس اسامء35321220353212203532122035321220

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/11/2001فائق �افائق �افائق �افائق �امتمتمتمت35331239353312393533123935331239

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/08/1998ف�اح املهديف�اح املهديف�اح املهديف�اح املهدي35321157353211573532115735321157

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/12/1997ف�ا� امانف�ا� امانف�ا� امانف�ا� امان35311134353111343531113435311134
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/07/1999ف�اش مرميف�اش مرميف�اش مرميف�اش مرمي35331159353311593533115935331159

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/06/1997ف�ف�ف�ف�حححح ا�#ن املهدي ا�#ن املهدي ا�#ن املهدي ا�#ن املهدي35331086353310863533108635331086

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/12/2000ف�ف�ف�ف�حححح هللا محيد هللا محيد هللا محيد هللا محيد35331212353312123533121235331212

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/04/1998ف�وف�وف�وف�وخخخخ ام_نة ام_نة ام_نة ام_نة35331117353311173533111735331117

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/07/1998فر� حSانفر� حSانفر� حSانفر� حSان35321153353211533532115335321153

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/09/1996فرويق tوsرفرويق tوsرفرويق tوsرفرويق tوsر35321073353210733532107335321073

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/11/1998فريد غيفريد غيفريد غيفريد غيثثثثةةةة35331130353311303533113035331130

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/12/2001فر�س مرميفر�س مرميفر�س مرميفر�س مرمي35311313353113133531131335311313

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/05/2000فريوز سCناءفريوز سCناءفريوز سCناءفريوز سCناء35311257353112573531125735311257

ي بورشىي بورشىي بورشىي بورشى35331129353311293533112935331129 010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/10/1998فقهفقهفقهفقه����

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/06/1995فقور �سنيفقور �سنيفقور �سنيفقور �سني35311047353110473531104735311047

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/07/2000فSاين رqاءفSاين رqاءفSاين رqاءفSاين رqاء35321239353212393532123935321239

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/11/1997فهام �سنيفهام �سنيفهام �سنيفهام �سني35311133353111333531113335311133

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/08/1998فهمي سلميةفهمي سلميةفهمي سلميةفهمي سلمية35311172353111723531117235311172

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/03/2000فوزي رqاءفوزي رqاءفوزي رqاءفوزي رqاء35311247353112473531124735311247

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/11/1999فوزي محمدفوزي محمدفوزي محمدفوزي محمد35321215353212153532121535321215

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/05/2001فوزي جنوىفوزي جنوىفوزي جنوىفوزي جنوى35321283353212833532128335321283

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/07/2001فوالل عبد الوا�دفوالل عبد الوا�دفوالل عبد الوا�دفوالل عبد الوا�د35331227353312273533122735331227

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/05/1997قاد#ري اسامعيلقاد#ري اسامعيلقاد#ري اسامعيلقاد#ري اسامعيل35331085353310853533108535331085

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/10/1993قاد#ري محمدقاد#ري محمدقاد#ري محمدقاد#ري محمد35321014353210143532101435321014

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/08/1995قVيل هاجرقVيل هاجرقVيل هاجرقVيل هاجر35321043353210433532104335321043

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/02/1999قدي لبىنقدي لبىنقدي لبىنقدي لبىن35311191353111913531119135311191

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/03/1996قرابو فردوسقرابو فردوسقرابو فردوسقرابو فردوس35321059353210593532105935321059

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/08/2000قرداش سعادقرداش سعادقرداش سعادقرداش سعاد35331201353312013533120135331201

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/07/2000قصبا° مSالقصبا° مSالقصبا° مSالقصبا° مSال35321240353212403532124035321240

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/07/2001قSديل tرميةقSديل tرميةقSديل tرميةقSديل tرمية35321287353212873532128735321287

35321226353212263532122635321226àاكما هنيàاكما هنيàاكما هنيà012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/02/2000اكما هني

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض��16/03/2001يل خو��يل خو��يل خو��يل خو����35321276353212763532127635321276

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt02/05/1999رداوي غيtرداوي غيtرداوي غيtرداوي غيثثثثةةةة35311201353112013531120135311201

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt04/04/1996رزوز اميانtرزوز اميانtرزوز اميانtرزوز اميان35321061353210613532106135321061

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt20/12/1996رtيط فاطمة الزهراءtرtيط فاطمة الزهراءtرtيط فاطمة الزهراءtرtيط فاطمة الزهراء35331067353310673533106735331067

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt12/10/1999رمايس Mٔمميةtرمايس Mٔمميةtرمايس Mٔمميةtرمايس Mٔممية35331174353311743533117435331174

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt26/06/1998روم رق_ةtروم رق_ةtروم رق_ةtروم رق_ة35311164353111643531116435311164

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/10/1995كزويل ماqدةكزويل ماqدةكزويل ماqدةكزويل ماqدة35331050353310503533105035331050

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�02/04/1998ضوار نوال�ضوار نوال�ضوار نوال�ضوار نوال35321142353211423532114235321142

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/10/2000كامل ��ساءكامل ��ساءكامل ��ساءكامل ��ساء35311275353112753531127535311275

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/10/1999كنعان فاطمةكنعان فاطمةكنعان فاطمةكنعان فاطمة35331177353311773533117735331177

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt20/10/1997وات يوسفtوات يوسفtوات يوسفtوات يوسف35321114353211143532111435321114

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt21/06/1996وsر tوsر tوsر tوsر لكثلكثلكثلكثوموموموم35321066353210663532106635321066

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt18/03/1999وشطو Iديةtوشطو Iديةtوشطو Iديةtوشطو Iدية35331143353311433533114335331143

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt11/10/1993و�س حSانtو�س حSانtو�س حSانtو�س حSان35331019353310193533101935331019

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt04/05/2001يالين هاجرtيالين هاجرtيالين هاجرtيالين هاجر35331220353312203533122035331220

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/09/1997لزبيوي لطيفةلزبيوي لطيفةلزبيوي لطيفةلزبيوي لطيفة35311126353111263531112635311126

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/2001ل شري ٕاميانل شري ٕاميانل شري ٕاميانل شري ٕاميان35331216353312163533121635331216

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/03/1997لبنني اسامءلبنني اسامءلبنني اسامءلبنني اسامء35321094353210943532109435321094

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/05/1999لبZب خولبZب خولبZب خولبZب خو����35321185353211853532118535321185

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/05/1997لبيض �دجيةلبيض �دجيةلبيض �دجيةلبيض �دجية35311103353111033531110335311103

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/2002حلبZب محمدحلبZب محمدحلبZب محمدحلبZب محمد35311317353113173531131735311317

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/06/1999حلسCين مرادحلسCين مرادحلسCين مرادحلسCين مراد35311207353112073531120735311207
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/06/1993محليدي هاجرمحليدي هاجرمحليدي هاجرمحليدي هاجر35321008353210083532100835321008

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/03/1998لزعر سCناءلزعر سCناءلزعر سCناءلزعر سCناء35321136353211363532113635321136

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/06/2000لشهب زوهريلشهب زوهريلشهب زوهريلشهب زوهري35331192353311923533119235331192

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/07/1999لطفي حسCناءلطفي حسCناءلطفي حسCناءلطفي حسCناء35321199353211993532119935321199

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/04/2000لعرويس فهميةلعرويس فهميةلعرويس فهميةلعرويس فهمية35311252353112523531125235311252

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/2000لعز�ف املهديلعز�ف املهديلعز�ف املهديلعز�ف املهدي35321221353212213532122135321221

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/06/1998لعنان �دجيةلعنان �دجيةلعنان �دجيةلعنان �دجية35331121353311213533112135331121

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/09/2002لعويقل لعويقل لعويقل لعويقل مقمقمقمقرررر35331246353312463533124635331246

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/02/2000لغرييب اميانلغرييب اميانلغرييب اميانلغرييب اميان35331186353311863533118635331186

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/12/1999لغزاين امنيلغزاين امنيلغزاين امنيلغزاين امني35321218353212183532121835321218

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/05/2001لغشCمي ايةلغشCمي ايةلغشCمي ايةلغشCمي اية35321284353212843532128435321284

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض29/06/1996لغالم حSانلغالم حSانلغالم حSانلغالم حSان35321068353210683532106835321068

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/03/1996لفحيللفحيللفحيللفحيليييييييي سCناء سCناء سCناء سCناء35331053353310533533105335331053

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض27/05/2000لفرلفرلفرلفرحيحيحيحي زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب35331190353311903533119035331190

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/03/1998لفغري مرميلفغري مرميلفغري مرميلفغري مرمي35321138353211383532113835321138

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/02/1999لفلو مروةلفلو مروةلفلو مروةلفلو مروة35311195353111953531119535311195

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/06/1997لكرون مرميلكرون مرميلكرون مرميلكرون مرمي35311113353111133531111335311113

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/11/2000ملزايل زtر�ملزايل زtر�ملزايل زtر�ملزايل زtر�35331209353312093533120935331209

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/01/1994ملسCيد لطيفةملسCيد لطيفةملسCيد لطيفةملسCيد لطيفة35331021353310213533102135331021

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/03/2001ملغاري قامسي رشيفةملغاري قامسي رشيفةملغاري قامسي رشيفةملغاري قامسي رشيفة35321277353212773532127735321277

35321148353211483532114835321148àرات مجيUلوàرات مجيUلوàرات مجيUلوàرات مجيU008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/06/1998لو

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/07/2001لودي ٕاميانلودي ٕاميانلودي ٕاميانلودي ٕاميان35321288353212883532128835321288

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/12/2000لور#يك حSانلور#يك حSانلور#يك حSانلور#يك حSان35331211353312113533121135331211

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/02/1998لوهاب �رسىلوهاب �رسىلوهاب �رسىلوهاب �رسى35311145353111453531114535311145

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/11/1997ليلو رqاءليلو رqاءليلو رqاءليلو رqاء35321119353211193532111935321119

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/02/2000ماين ام_نةماين ام_نةماين ام_نةماين ام_نة35311239353112393531123935311239

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/06/1999م شور امميةم شور امميةم شور امميةم شور اممية35321193353211933532119335321193

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض25/01/2002م شور اميانم شور اميانم شور اميانم شور اميان35321299353212993532129935321299

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1996م�عقل سCناءم�عقل سCناءم�عقل سCناءم�عقل سCناء35321054353210543532105435321054

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض31/03/1999م�قال جهرم�قال جهرم�قال جهرم�قال جهر35321180353211803532118035321180

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/04/1997م�واري اسامءم�واري اسامءم�واري اسامءم�واري اسامء35331082353310823533108235331082

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/03/1998جمجمجمجمدوب هبي´ةدوب هبي´ةدوب هبي´ةدوب هبي´ة35331114353311143533111435331114

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/09/2000جمجمجمجمهد هندهد هندهد هندهد هند35321250353212503532125035321250

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/02/1999جمجمجمجمي يوسفي يوسفي يوسفي يوسف35331141353311413533114135331141

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/06/2001حمايد نورةحمايد نورةحمايد نورةحمايد نورة35311305353113053531130535311305

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/10/2000حمرتم wسمةحمرتم wسمةحمرتم wسمةحمرتم wسمة35321256353212563532125635321256

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/12/1995حمراش حف_ظةحمراش حف_ظةحمراش حف_ظةحمراش حف_ظة35321050353210503532105035321050

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/09/1999حميب wرشىحميب wرشىحميب wرشىحميب wرشى35331168353311683533116835331168

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/05/1998حميط مدحيةحميط مدحيةحميط مدحيةحميط مدحية35321146353211463532114635321146

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/11/1999حمميي زي�بحمميي زي�بحمميي زي�بحمميي زي�ب35331179353311793533117935331179

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/03/1993خمخمخمخمبان حمسنبان حمسنبان حمسنبان حمسن35331007353310073533100735331007

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/09/1993خمخمخمخملص محمدلص محمدلص محمدلص محمد35321011353210113532101135321011

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/06/1997مدمدمدمدحيحيحيحي مرمي مرمي مرمي مرمي35311106353111063531110635311106

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/02/2000مراد سهاممراد سهاممراد سهاممراد سهام35331185353311853533118535331185

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/02/2002مرادو زي�بمرادو زي�بمرادو زي�بمرادو زي�ب35311319353113193531131935311319

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/07/1999مرتىض ليىلمرتىض ليىلمرتىض ليىلمرتىض ليىل35321196353211963532119635321196

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/03/1999مرتمرتمرتمرتيضيضيضيض *اÒشة *اÒشة *اÒشة *اÒشة35321179353211793532117935321179

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/01/1996مر° زي�بمر° زي�بمر° زي�بمر° زي�ب35311052353110523531105235311052

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/05/1997مر�اوي اقVالمر�اوي اقVالمر�اوي اقVالمر�اوي اقVال35321097353210973532109735321097
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/08/1997مرسايل �ا�مرسايل �ا�مرسايل �ا�مرسايل �ا�35321107353211073532110735321107

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/07/1999مرسول محمدمرسول محمدمرسول محمدمرسول محمد35311209353112093531120935311209

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/08/1994مريس فاطمة الزهراءمريس فاطمة الزهراءمريس فاطمة الزهراءمريس فاطمة الزهراء35311032353110323531103235311032

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/03/1998مرشCيد ازهورمرشCيد ازهورمرشCيد ازهورمرشCيد ازهور35321137353211373532113735321137

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/09/1993مروان ادريوشمروان ادريوشمروان ادريوشمروان ادريوش35311013353110133531101335311013

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/09/2001مزوز شC·ءمزوز شC·ءمزوز شC·ءمزوز شC·ء35321292353212923532129235321292

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/04/1997مز�ين ادر�سمز�ين ادر�سمز�ين ادر�سمز�ين ادر�س35331080353310803533108035331080

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/11/2000مسCتغفر ملياءمسCتغفر ملياءمسCتغفر ملياءمسCتغفر ملياء35321265353212653532126535321265

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/09/1997مسCتقمي عبد العز#زمسCتقمي عبد العز#زمسCتقمي عبد العز#زمسCتقمي عبد العز#ز35311124353111243531112435311124

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/08/1998مرسار حسCناءمرسار حسCناءمرسار حسCناءمرسار حسCناء35311173353111733531117335311173

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/01/2000مشكور عبداحلقمشكور عبداحلقمشكور عبداحلقمشكور عبداحلق35311235353112353531123535311235

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/08/1999مشهد سك_نةمشهد سك_نةمشهد سك_نةمشهد سك_نة35311214353112143531121435311214

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/05/2001مشهور ٕاميانمشهور ٕاميانمشهور ٕاميانمشهور ٕاميان35331223353312233533122335331223

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/11/1998مصباح عبريمصباح عبريمصباح عبريمصباح عبري35321168353211683532116835321168

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض21/01/2001مرض صباحمرض صباحمرض صباحمرض صباح35311290353112903531129035311290

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/05/1999مطيع سوم_ةمطيع سوم_ةمطيع سوم_ةمطيع سوم_ة35321186353211863532118635321186

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/12/1997معاون �دجيةمعاون �دجيةمعاون �دجيةمعاون �دجية35331102353311023533110235331102

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/01/1998معتوق شC·ءمعتوق شC·ءمعتوق شC·ءمعتوق شC·ء35321126353211263532112635321126

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/10/1994معرامعرامعرامعراضضضض عبدهللا عبدهللا عبدهللا عبدهللا35321026353210263532102635321026

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/01/1998معروف Iديةمعروف Iديةمعروف Iديةمعروف Iدية35311142353111423531114235311142

�تارتارتارتار35331075353310753533107535331075���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض23/02/1997معشاق امعشاق امعشاق امعشاق ا

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/06/1997معفر زي�بمعفر زي�بمعفر زي�بمعفر زي�ب35311108353111083531110835311108

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/06/1996مف�اح فاطمةمف�اح فاطمةمف�اح فاطمةمف�اح فاطمة35321065353210653532106535321065

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/05/2001مف�قر مروةمف�قر مروةمف�قر مروةمف�قر مروة35331219353312193533121935331219

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/10/2001مفراح زي�بمفراح زي�بمفراح زي�بمفراح زي�ب35321294353212943532129435321294

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض20/11/1999مفلمفلمفلمفلحححح صباح صباح صباح صباح35311226353112263531122635311226

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/04/1995مف_د ف�ي�ةمف_د ف�ي�ةمف_د ف�ي�ةمف_د ف�ي�ة35311045353110453531104535311045

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/10/2000مقجوط مرميمقجوط مرميمقجوط مرميمقجوط مرمي35321262353212623532126235321262

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/02/1998مقدم فاطمة الزهراءمقدم فاطمة الزهراءمقدم فاطمة الزهراءمقدم فاطمة الزهراء35311149353111493531114935311149

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/03/1996ممممممممدوح سارةدوح سارةدوح سارةدوح سارة35311058353110583531105835311058

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/08/1999مSصار يوسفمSصار يوسفمSصار يوسفمSصار يوسف35331164353311643533116435331164

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1996مSوار MٔيوبمSوار MٔيوبمSوار MٔيوبمSوار Mٔيوب35311051353110513531105135311051

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضµ07/05/1997ارد صفاءµارد صفاءµارد صفاءµارد صفاء35311102353111023531110235311102

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضµ07/05/1997ارد مروةµارد مروةµارد مروةµارد مروة35331083353310833533108335331083

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضµ15/04/1996´ري �رساµ´ري �رساµ´ري �رساµ´ري �رسا35331054353310543533105435331054

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/10/2000موqان Mٔمميةموqان Mٔمميةموqان Mٔمميةموqان Mٔممية35331205353312053533120535331205

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض06/01/1998موqان حلسنموqان حلسنموqان حلسنموqان حلسن35311138353111383531113835311138

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/09/1993موحيت سك_نةموحيت سك_نةموحيت سك_نةموحيت سك_نة35321012353210123532101235321012

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض18/12/1997مورشCيد ع£نمورشCيد ع£نمورشCيد ع£نمورشCيد ع£ن35331103353311033533110335331103

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/07/1997مو*يل حسنمو*يل حسنمو*يل حسنمو*يل حسن35311114353111143531111435311114

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/02/1995مومن زي�بمومن زي�بمومن زي�بمومن زي�ب35321037353210373532103735321037

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض09/11/1999موI مسيةموI مسيةموI مسيةموI مسية35321213353212133532121335321213

هتهتهتهتالالالال35311307353113073531130735311307 Uب اZمونUب اZمونUب اZمونUب اZ016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/08/2001مون

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/07/1993موهنا ادر�سموهنا ادر�سموهنا ادر�سموهنا ادر�س35331017353310173533101735331017

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/11/1997م_ا عبد الرزاقم_ا عبد الرزاقم_ا عبد الرزاقم_ا عبد الرزاق35311132353111323531113235311132

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضIIII13/04/1995حجحجحجحج ليىل ليىل ليىل ليىل35311043353110433531104335311043

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضt °I27/09/2001وsرt °Iوsرt °Iوsرt °Iوsر35321293353212933532129335321293

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضI10/01/1997جمي Mٔ مميةIجمي Mٔ مميةIجمي Mٔ مميةIجمي Mٔ ممية35321088353210883532108835321088

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضI23/02/1997ح_يل م_نةIح_يل م_نةIح_يل م_نةIح_يل م_نة35321091353210913532109135321091
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضI04/12/1994دي رف_قIدي رف_قIدي رف_قIدي رف_ق35321030353210303532103035321030

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضI05/09/1998رصي يو�سIرصي يو�سIرصي يو�سIرصي يو�س35321163353211633532116335321163

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضI17/07/1999يت احلاج صفاءIيت احلاج صفاءIيت احلاج صفاءIيت احلاج صفاء35331158353311583533115835331158

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضI21/05/2001يت مهو �دجيةIيت مهو �دجيةIيت مهو �دجيةIيت مهو �دجية35311303353113033531130335311303

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضI21/09/2000يت مهو *اÒشةIيت مهو *اÒشةIيت مهو *اÒشةIيت مهو *اÒشة35321252353212523532125235321252

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضضI15/12/1996يIيIيIيزتزتزتزتوبري �دجيةوبري �دجيةوبري �دجيةوبري �دجية35321082353210823532108235321082

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض19/05/2001ن _ن _ن _ن _هههه امال امال امال امال35331222353312223533122235331222

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/05/2000ن _ن _ن _ن _هههه زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب35311256353112563531125635311256

ي سك_نةي سك_نةي سك_نةي سك_نة35311048353110483531104835311048 003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/10/1995ن هين هين هين هي����

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/08/1997جنادي عتيقةجنادي عتيقةجنادي عتيقةجنادي عتيقة35321108353211083532110835321108

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/03/2001جنام هدىجنام هدىجنام هدىجنام هدى35311297353112973531129735311297

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض07/11/1994نرصو يوسفنرصو يوسفنرصو يوسفنرصو يوسف35321028353210283532102835321028

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/01/1995نرصي امياننرصي امياننرصي امياننرصي اميان35321036353210363532103635321036

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض16/11/1999نضايم وصالنضايم وصالنضايم وصالنضايم وصال35311225353112253531122535311225

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/05/1997نظيف ٕاtرامنظيف ٕاtرامنظيف ٕاtرامنظيف ٕاtرام35321099353210993532109935321099

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/10/1999نظيف حسننظيف حسننظيف حسننظيف حسن35331175353311753533117535331175

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/02/1999نظيف فاطمة الزهراءنظيف فاطمة الزهراءنظيف فاطمة الزهراءنظيف فاطمة الزهراء35321176353211763532117635321176

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/10/1994نعمي حسCناءنعمي حسCناءنعمي حسCناءنعمي حسCناء35321025353210253532102535321025

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض11/09/1995نعمي عبد العز#زنعمي عبد العز#زنعمي عبد العز#زنعمي عبد العز#ز35321045353210453532104535321045

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/12/1998نف_د اtرامنف_د اtرامنف_د اtرامنف_د اtرام35331134353311343533113435331134

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض02/01/1998نور الشC·ءنور الشC·ءنور الشC·ءنور الشC·ء35311135353111353531113535311135

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/08/2000نوري شC·ءنوري شC·ءنوري شC·ءنوري شC·ء35321242353212423532124235321242

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض14/08/2000نون رمZساءنون رمZساءنون رمZساءنون رمZساء35331200353312003533120035331200

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض17/06/1993نونو عبد الرحمينونو عبد الرحمينونو عبد الرحمينونو عبد الرحمي35331016353310163533101635331016

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/01/1998هامشي امالهامشي امالهامشي امالهامشي امال35321124353211243532112435321124

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض26/10/1999هامشي مىنهامشي مىنهامشي مىنهامشي مىن35321210353212103532121035321210

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض01/02/1998هبويل حسCناءهبويل حسCناءهبويل حسCناءهبويل حسCناء35321132353211323532113235321132

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/12/1998هدو سعيدهدو سعيدهدو سعيدهدو سعيد35311186353111863531118635311186

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/09/1999هالل ف�ي�ةهالل ف�ي�ةهالل ف�ي�ةهالل ف�ي�ة35331169353311693533116935331169

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض05/09/1999هالل tوsرهالل tوsرهالل tوsرهالل tوsر35331167353311673533116735331167

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض24/10/2000مهوش مSالمهوش مSالمهوش مSالمهوش مSال35331208353312083533120835331208

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض04/07/1998هنية سف_انهنية سف_انهنية سف_انهنية سف_ان35311166353111663531116635311166

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/03/1996هوزان ٕاUراهميهوزان ٕاUراهميهوزان ٕاUراهميهوزان ٕاUراهمي35321060353210603532106035321060

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/08/1996هينون فاطمةهينون فاطمةهينون فاطمةهينون فاطمة35311071353110713531107135311071

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/03/1998وافق عبدا÷لطيفوافق عبدا÷لطيفوافق عبدا÷لطيفوافق عبدا÷لطيف35321139353211393532113935321139

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض30/11/1996وامىن �دجيةوامىن �دجيةوامىن �دجيةوامىن �دجية35311077353110773531107735311077

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض13/02/1995واهيب Mٔمميةواهيب Mٔمميةواهيب Mٔمميةواهيب Mٔممية35331036353310363533103635331036

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض12/02/2000وج_د اميانوج_د اميانوج_د اميانوج_د اميان35311243353112433531124335311243

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض22/02/2000وح_د tوsروح_د tوsروح_د tوsروح_د tوsر35311244353112443531124435311244

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض10/04/1993وردي Mٔمالوردي Mٔمالوردي Mٔمالوردي Mٔمال35331009353310093533100935331009

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/12/1999وردي Mٔم_نةوردي Mٔم_نةوردي Mٔم_نةوردي Mٔم_نة35311232353112323531123235311232

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض15/02/2002وزيف اtراموزيف اtراموزيف اtراموزيف اtرام35331244353312443533124435331244

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض28/09/1996وسطريف ٕاميانوسطريف ٕاميانوسطريف ٕاميانوسطريف ٕاميان35321074353210743532107435321074

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءٔهيلية فاطمة الزهراءالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/07/1999ومسي عبد العايلومسي عبد العايلومسي عبد العايلومسي عبد العايل35311208353112083531120835311208

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�10/08/2000سالم رشوق�سالم رشوق�سالم رشوق�سالم رشوق35331199353311993533119935331199

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض�26/12/1999سني رqاء�سني رqاء�سني رqاء�سني رqاء35321219353212193532121935321219

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسٔهيلية محمد السادسالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطانالفداء مرس السلطان*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�ر*لوم احلياة و�رضضضض03/03/1995يو�س ايت عز#زيو�س ايت عز#زيو�س ايت عز#زيو�س ايت عز#ز35321039353210393532103935321039

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-12روح MٔسCيةروح MٔسCيةروح MٔسCيةروح MٔسCية????10581636105816361058163610581636

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-27نوين مىننوين مىننوين مىننوين مىن????10611010106110101061101010611010
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

10711121107111211071112110711121AmineAmineAmineAmine    مني شهاب ا�#نMٔمني شهاب ا�#نMٔمني شهاب ا�#نMٔمني شهاب ا�#نMٔ26-02-1999ن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUنوية اTTTT007

10571590105715901057159010571590AWATIFAWATIFAWATIFAWATIF    030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-17عواطفعواطفعواطفعواطف

10141066101410661014106610141066chaimaachaimaachaimaachaimaa    ء حسايب·Cء حسايبش·Cء حسايبش·Cء حسايبش·Cينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01شCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسC010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلس

10381202103812021038120210381202DAHOURDAHOURDAHOURDAHOUR    ASMAEASMAEASMAEASMAE21-12-1998يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

10711084107110841071108410711084ELELELEL    QESBYQESBYQESBYQESBY    FATIMAFATIMAFATIMAFATIMA    ZAHRAZAHRAZAHRAZAHRA07-02-1998ن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUنوية اTTTT005

10541134105411341054113410541134fatimfatimfatimfatim    zahrazahrazahrazahra    يب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-15فاطمة الزهراء املغريفاطمة الزهراء املغريفاطمة الزهراء املغريفاطمة الزهراء املغريMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT019

10601318106013181060131810601318FATIMAFATIMAFATIMAFATIMA    باطيCباطيفاطمة لسCباطيفاطمة لسCباطيفاطمة لسC038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20فاطمة لس

10581461105814611058146110581461GHIZLANEGHIZLANEGHIZLANEGHIZLANE    024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-29غزالنغزالنغزالنغزالن

10491055104910551049105510491055HAJARHAJARHAJARHAJAR    يب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-24العموري جهرالعموري جهرالعموري جهرالعموري جهرMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ 029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية

10611247106112471061124710611247hamzahamzahamzahamza    يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-29م شور محزةم شور محزةم شور محزةم شور محزةCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 012الالالالثثثثانوية إال*دادية

10381295103812951038129510381295HASNAEHASNAEHASNAEHASNAE    ناء موهوبCناء موهوبحسCناء موهوبحسCناء موهوبحسCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-04حسCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

10601364106013641060136410601364ilhamilhamilhamilham    041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-17ٕالهامٕالهامٕالهامٕالهام

10381001103810011038100110381001ILHAMILHAMILHAMILHAM    يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-09الهام ال�شاطالهام ال�شاطالهام ال�شاطالهام ال�شاطCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

10501015105010151050101510501015IMANEIMANEIMANEIMANE    وديtوديٕاميان ٕاtوديٕاميان ٕاtوديٕاميان ٕاt010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-30ٕاميان ٕا

10601136106011361060113610601136ismailismailismailismail    029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-20اسامعيلاسامعيلاسامعيلاسامعيل

10701024107010241070102410701024KHAOULAKHAOULAKHAOULAKHAOULA    بZب نصZب نصZب نصZيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-30خوخوخوخو���� نصCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اU002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

10611181106111811061118110611181KHDIJAKHDIJAKHDIJAKHDIJA    يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-�10دجية�دجية�دجية�دجيةCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 009الالالالثثثثانوية إال*دادية

10611567106115671061156710611567LAILALAILALAILALAILA    يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-22ليىلليىلليىلليىلCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 027الالالالثثثثانوية إال*دادية

10501053105010531050105310501053LAMIAELAMIAELAMIAELAMIAE    012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-14ملياء بوملياء بوملياء بوملياء بوختختختختيليليليل

10501127105011271050112710501127MOHAMMEDMOHAMMEDMOHAMMEDMOHAMMED    016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-04محمدمحمدمحمدمحمد

10581157105811571058115710581157nohailanohailanohailanohaila    مدومي àمدوميهني àمدوميهني àمدوميهني à008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-22هني

10641354106413541064135410641354RADIARADIARADIARADIA    يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-11راضية مدوميراضية مدوميراضية مدوميراضية مدوميCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT018

10601280106012801060128010601280SALWASALWASALWASALWA    036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-09سلوى الغندوريسلوى الغندوريسلوى الغندوريسلوى الغندوري

10611089106110891061108910611089samirasamirasamirasamira    يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-09التوف_قالتوف_قالتوف_قالتوف_قCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 005الالالالثثثثانوية إال*دادية

10481025104810251048102510481025SOUKAINASOUKAINASOUKAINASOUKAINA    027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-01سك_نة اسك_نة اسك_نة اسك_نة ا(هب(هب(هب(هبرايمرايمرايمرايم

10611592106115921061159210611592YASSMINEYASSMINEYASSMINEYASSMINE    يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-�22مسني ادر�يس�مسني ادر�يس�مسني ادر�يس�مسني ادر�يسCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 028الالالالثثثثانوية إال*دادية

10381222103812221038122210381222YOUSSEFYOUSSEFYOUSSEFYOUSSEF    يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-25يوسف صادقيوسف صادقيوسف صادقيوسف صادقCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-21االبوسCتا° االبوسCتا° االبوسCتا° االبوسCتا° حضحضحضحضىىىى10551128105511281055112810551128

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-15ااحلنايف Mٔسامءااحلنايف Mٔسامءااحلنايف Mٔسامءااحلنايف Mٔسامء10561019105610191056101910561019

10581201105812011058120110581201àالزاوية هني^Mٔàالزاوية هني^Mٔàالزاوية هني^Mٔàالزاوية هني^Mٔ29-01-1998011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ02-02-1999^بصري MٔمميةMٔ^بصري MٔمميةMٔ^بصري MٔمميةMٔ^بصري Mٔممية10631196106311961063119610631196

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ08-11-1998^حري رق_ةMٔ^حري رق_ةMٔ^حري رق_ةMٔ^حري رق_ة10371274103712741037127410371274

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ19-05-1997^طالب MٔمميةMٔ^طالب MٔمميةMٔ^طالب MٔمميةMٔ^طالب Mٔممية10331023103310231033102310331023

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ13-01-1999^عراب MٔسامةMٔ^عراب MٔسامةMٔ^عراب MٔسامةMٔ^عراب Mٔسامة10381205103812051038120510381205

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ10-12-1996^يل مرميMٔ^يل مرميMٔ^يل مرميMٔ^يل مرمي10481097104810971048109710481097

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-20ابÅسام احلرشابÅسام احلرشابÅسام احلرشابÅسام احلرش10411094104110941041109410411094

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-24ابÅسام الواهيلابÅسام الواهيلابÅسام الواهيلابÅسام الواهيل10631317106313171063131710631317

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01ابÅسام ملسوtرابÅسام ملسوtرابÅسام ملسوtرابÅسام ملسوtر10631266106312661063126610631266

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-30احبا#ري كزنةاحبا#ري كزنةاحبا#ري كزنةاحبا#ري كزنة10331010103310101033101010331010

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ11-09-1997حبامن فاطمMٔحبامن فاطمMٔحبامن فاطمMٔحبامن فاطمهههه10481141104811411048114110481141

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ14-11-2000خبار فاطمةMٔخبار فاطمةMٔخبار فاطمةMٔخبار فاطمة10501215105012151050121510501215

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-02اخبار هاجراخبار هاجراخبار هاجراخبار هاجر10501087105010871050108710501087

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-10ابدر عبدالسالمابدر عبدالسالمابدر عبدالسالمابدر عبدالسالم10331009103310091033100910331009

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-10-1993بد*ان عبدالعايلMٔبد*ان عبدالعايلMٔبد*ان عبدالعايلMٔبد*ان عبدالعايل10331002103310021033100210331002

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-26اUراخس هناءاUراخس هناءاUراخس هناءاUراخس هناء10591743105917431059174310591743

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-31اUراشن مرمياUراشن مرمياUراشن مرمياUراشن مرمي10581158105811581058115810581158

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-28اUرام ليىلاUرام ليىلاUرام ليىلاUرام ليىل10591845105918451059184510591845

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-20ٕاUراهمي لبىنٕاUراهمي لبىنٕاUراهمي لبىنٕاUراهمي لبىن10551176105511761055117610551176

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-20اUراهميي فاطمةاUراهميي فاطمةاUراهميي فاطمةاUراهميي فاطمة10641169106411691064116910641169
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-10اUرامي ع>ناUرامي ع>ناUرامي ع>ناUرامي ع>ن10201059102010591020105910201059

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-06اUراميي مسيةاUراميي مسيةاUراميي مسيةاUراميي مسية10561368105613681056136810561368

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-28اUر^س ثوريةاUر^س ثوريةاUر^س ثوريةاUر^س ثورية10491120104911201049112010491120

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-05اUرتقي ايةاUرتقي ايةاUرتقي ايةاUرتقي اية10371497103714971037149710371497

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-20اUر�ان سCناءاUر�ان سCناءاUر�ان سCناءاUر�ان سCناء10421041104210411042104110421041

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-28اUرمهو الهاماUرمهو الهاماUرمهو الهاماUرمهو الهام10491004104910041049100410491004

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-13اUروقة ٕامياناUروقة ٕامياناUروقة ٕامياناUروقة ٕاميان10591757105917571059175710591757

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-25اUري صف_ةاUري صف_ةاUري صف_ةاUري صف_ة10581014105810141058101410581014

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-16اUر#رو هاجراUر#رو هاجراUر#رو هاجراUر#رو هاجر10371200103712001037120010371200

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUMٔ10-03-2000ريك هبي´ةUMٔريك هبي´ةUMٔريك هبي´ةUMٔريك هبي´ة10621223106212231062122310621223���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUMٔ10-11-1997ريك *اÒشةUMٔريك *اÒشةUMٔريك *اÒشةUMٔريك *اÒشة10621085106210851062108510621085���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

10591773105917731059177310591773àريك هنيUاàريك هنيUاàريك هنيUاàريك هنيUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT039

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-25اUرمي الزهرةاUرمي الزهرةاUرمي الزهرةاUرمي الزهرة10141161101411611014116110141161

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-13اUزايد رمياUزايد رمياUزايد رمياUزايد رمي10631141106311411063114110631141

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-23اUزمي محزةاUزمي محزةاUزمي محزةاUزمي محزة10371023103710231037102310371023

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-16اwسZس عتيقةاwسZس عتيقةاwسZس عتيقةاwسZس عتيقة10541072105410721054107210541072

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-21ابصار �زهةابصار �زهةابصار �زهةابصار �زهة10711206107112061071120610711206

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-21ابصاطري ابصاطري ابصاطري ابصاطري جمجمجمجميدةيدةيدةيدة10381286103812861038128610381286

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-15ابصري مرميابصري مرميابصري مرميابصري مرمي10611360106113601061136010611360

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-23ابطيوي ابÅسامابطيوي ابÅسامابطيوي ابÅسامابطيوي ابÅسام10211074102110741021107410211074

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-02ابع´ان حSانابع´ان حSانابع´ان حSانابع´ان حSان10481045104810451048104510481045

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ06-07-2001بعمران ٕاميانMٔبعمران ٕاميانMٔبعمران ٕاميانMٔبعمران ٕاميان10141216101412161014121610141216

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-05ابعزيي ابعزيي ابعزيي ابعزيي مقمقمقمقرررر10381326103813261038132610381326

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUMٔ22-07-1995كور ٕاسامعيلUMٔكور ٕاسامعيلUMٔكور ٕاسامعيلUMٔكور ٕاسامعيل10591087105910871059108710591087

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-27اUكوري *دIناUكوري *دIناUكوري *دIناUكوري *دIن10331034103310341033103410331034

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-10-1998بال �دجيةMٔبال �دجيةMٔبال �دجيةMٔبال �دجية10611307106113071061130710611307

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-08-1999بالد يوسفMٔبالد يوسفMٔبالد يوسفMٔبالد يوسف10381248103812481038124810381248

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-04-2000بلغ سعيدMٔبلغ سعيدMٔبلغ سعيدMٔبلغ سعيد10411172104111721041117210411172

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-26ابلقاس شC·ءابلقاس شC·ءابلقاس شC·ءابلقاس شC·ء10481384104813841048138410481384

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-03ابلوح رشCيدابلوح رشCيدابلوح رشCيدابلوح رشCيد10611280106112801061128010611280

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-21اUن ارق_ة يو�ساUن ارق_ة يو�ساUن ارق_ة يو�ساUن ارق_ة يو�س10621022106210221062102210621022���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-06اUن اشو حكميةاUن اشو حكميةاUن اشو حكميةاUن اشو حكمية10481240104812401048124010481240

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-24اUن التويم زي�باUن التويم زي�باUن التويم زي�باUن التويم زي�ب10531116105311161053111610531116

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-09اUن اخلطاب سCناءاUن اخلطاب سCناءاUن اخلطاب سCناءاUن اخلطاب سCناء10591827105918271059182710591827

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-25اUن الراUن الراUن الراUن الرىضىضىضىض حمسن حمسن حمسن حمسن10571495105714951057149510571495

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-18اUن الطالب فاطمةاUن الطالب فاطمةاUن الطالب فاطمةاUن الطالب فاطمة10701221107012211070122110701221

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-20اUن العباس امالاUن العباس امالاUن العباس امالاUن العباس امال10711009107110091071100910711009

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-09اUن العبدي هناءاUن العبدي هناءاUن العبدي هناءاUن العبدي هناء10551113105511131055111310551113

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-07اUن الورد زي�باUن الورد زي�باUن الورد زي�باUن الورد زي�ب10201156102011561020115610201156

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-04اUن الوليد احساناUن الوليد احساناUن الوليد احساناUن الوليد احسان10611596106115961061159610611596

10601241106012411060124110601241àن زوينة هنييUاàن زوينة هنييUاàن زوينة هنييUاàن زوينة هنييU035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-14ا

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ05-07-1995بناد مصطفىMٔبناد مصطفىMٔبناد مصطفىMٔبناد مصطفى10461015104610151046101510461015

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ21-02-2000بناو MٔمميةMٔبناو MٔمميةMٔبناو MٔمميةMٔبناو Mٔممية10301096103010961030109610301096

هههه مرمي مرمي مرمي مرمي10601363106013631060136310601363 041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-14اباباباب

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-28اهباوي *يلاهباوي *يلاهباوي *يلاهباوي *يل10381103103811031038110310381103

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-14اهبمية معراهبمية معراهبمية معراهبمية معر10621261106212611062126110621261���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ29-04-2000بو امجلال فاطمة الزهراءMٔبو امجلال فاطمة الزهراءMٔبو امجلال فاطمة الزهراءMٔبو امجلال فاطمة الزهراء10711183107111831071118310711183

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ22-08-1999بو الرشف سك_نةMٔبو الرشف سك_نةMٔبو الرشف سك_نةMٔبو الرشف سك_نة10561243105612431056124310561243

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ15-11-2000بو الطاهري فاطمةMٔبو الطاهري فاطمةMٔبو الطاهري فاطمةMٔبو الطاهري فاطمة10611588106115881061158810611588
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-24ابو العاف_ة �لميةابو العاف_ة �لميةابو العاف_ة �لميةابو العاف_ة �لمية10501029105010291050102910501029

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-01ابو الف�ابو الف�ابو الف�ابو الف�حححح �دجية �دجية �دجية �دجية10641390106413901064139010641390

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ25-01-2001بو الفضل فاطمةMٔبو الفضل فاطمةMٔبو الفضل فاطمةMٔبو الفضل فاطمة10621279106212791062127910621279���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-04ابو الفضل tوsرابو الفضل tوsرابو الفضل tوsرابو الفضل tوsر10611496106114961061149610611496

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ29-12-1999بو القامس هدىMٔبو القامس هدىMٔبو القامس هدىMٔبو القامس هدى10541243105412431054124310541243

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-29ابو ا¾د نورةابو ا¾د نورةابو ا¾د نورةابو ا¾د نورة10591581105915811059158110591581

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01ابو الوفاء الكVريابو الوفاء الكVريابو الوفاء الكVريابو الوفاء الكVري10591426105914261059142610591426

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-22ابو الوفاء �دجيةابو الوفاء �دجيةابو الوفاء �دجيةابو الوفاء �دجية10591127105911271059112710591127

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ12-09-1998بو الوفاء عبد الغينMٔبو الوفاء عبد الغينMٔبو الوفاء عبد الغينMٔبو الوفاء عبد الغين10711106107111061071110610711106

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20ابو سالمة �زهةابو سالمة �زهةابو سالمة �زهةابو سالمة �زهة10641090106410901064109010641090

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-20ابو ملف�ابو ملف�ابو ملف�ابو ملف�حححح وهيبة وهيبة وهيبة وهيبة10591788105917881059178810591788

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ12-12-1995بواUراهمي فاطمة الزهراءMٔبواUراهمي فاطمة الزهراءMٔبواUراهمي فاطمة الزهراءMٔبواUراهمي فاطمة الزهراء10381061103810611038106110381061

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-18ابوامحد tوsرابوامحد tوsرابوامحد tوsرابوامحد tوsر10551150105511501055115010551150

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-07-1996بوامجلال MٔسCيةMٔبوامجلال MٔسCيةMٔبوامجلال MٔسCيةMٔبوامجلال MٔسCية10541064105410641054106410541064

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-11ابواخلواابواخلواابواخلواابواخلوامتمتمتمت اممية اممية اممية اممية10491036104910361049103610491036

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ31-08-1999بوالسعد#ن غزالنMٔبوالسعد#ن غزالنMٔبوالسعد#ن غزالنMٔبوالسعد#ن غزالن10641249106412491064124910641249

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-26ابوالصايف *اÒشةابوالصايف *اÒشةابوالصايف *اÒشةابوالصايف *اÒشة10711051107110511071105110711051

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ21-02-1998بوالصرب شC·ءMٔبوالصرب شC·ءMٔبوالصرب شC·ءMٔبوالصرب شC·ء10611223106112231061122310611223

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01ابوالعز ماqدةابوالعز ماqدةابوالعز ماqدةابوالعز ماqدة10331046103310461033104610331046

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-26ابوالعالء اسامعيلابوالعالء اسامعيلابوالعالء اسامعيلابوالعالء اسامعيل10591851105918511059185110591851

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-13ابوالعالء سارةابوالعالء سارةابوالعالء سارةابوالعالء سارة10711071107110711071107110711071

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ10-12-1997بوالف�Mٔبوالف�Mٔبوالف�Mٔبوالف�حححح شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10141073101410731014107310141073

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-02ابوالف�ابوالف�ابوالف�ابوالف�حححح فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10531234105312341053123410531234

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-27ابوالف�ابوالف�ابوالف�ابوالف�حححح وئام وئام وئام وئام10621033106210331062103310621033���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ24-01-1994بوالفراج العريبMٔبوالفراج العريبMٔبوالفراج العريبMٔبوالفراج العريب10491015104910151049101510491015

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-01ابوالفضل *ادلابوالفضل *ادلابوالفضل *ادلابوالفضل *ادل10591046105910461059104610591046

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ16-09-1993بوالفالح سارةMٔبوالفالح سارةMٔبوالفالح سارةMٔبوالفالح سارة10701007107010071070100710701007

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ12-08-1996بوا÷ليث يوسفMٔبوا÷ليث يوسفMٔبوا÷ليث يوسفMٔبوا÷ليث يوسف10501064105010641050106410501064

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-13ابوالن´اح زي�بابوالن´اح زي�بابوالن´اح زي�بابوالن´اح زي�ب10551070105510701055107010551070

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-05ابوالنعمي فاطمة الزهراءابوالنعمي فاطمة الزهراءابوالنعمي فاطمة الزهراءابوالنعمي فاطمة الزهراء10701048107010481070104810701048

10621258106212581062125810621258à_ ابوالنعمي نà_ ابوالنعمي نà_ ابوالنعمي نà_ يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-10ابوالنعمي نCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-05ابوالهنا سف_انابوالهنا سف_انابوالهنا سف_انابوالهنا سف_ان10641025106410251064102510641025

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-13ابوالوفاء ايوبابوالوفاء ايوبابوالوفاء ايوبابوالوفاء ايوب10581011105810111058101110581011

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ16-01-2000بوالوفاء سعيدMٔبوالوفاء سعيدMٔبوالوفاء سعيدMٔبوالوفاء سعيد10571429105714291057142910571429

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ13-05-1999بوالوفاء حمسنMٔبوالوفاء حمسنMٔبوالوفاء حمسنMٔبوالوفاء حمسن10381229103812291038122910381229

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10ابوالوليد يوسفابوالوليد يوسفابوالوليد يوسفابوالوليد يوسف10641252106412521064125210641252

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-19ابوبZشة اميانابوبZشة اميانابوبZشة اميانابوبZشة اميان10571179105711791057117910571179

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-27ابو�ج حمي ا�#نابو�ج حمي ا�#نابو�ج حمي ا�#نابو�ج حمي ا�#ن10701006107010061070100610701006

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-06ابوجعفر محمدابوجعفر محمدابوجعفر محمدابوجعفر محمد10611355106113551061135510611355

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-14ابوحض ابÅسامابوحض ابÅسامابوحض ابÅسامابوحض ابÅسام10591514105915141059151410591514

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ22-11-1997بود#ن محزةMٔبود#ن محزةMٔبود#ن محزةMٔبود#ن محزة10591270105912701059127010591270

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-01-1993بورحمي مرادMٔبورحمي مرادMٔبورحمي مرادMٔبورحمي مراد10561001105610011056100110561001

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-09-1995بورفعة عبد امحليدMٔبورفعة عبد امحليدMٔبورفعة عبد امحليدMٔبورفعة عبد امحليد10571072105710721057107210571072

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ23-12-1997بور�ش سك_نةMٔبور�ش سك_نةMٔبور�ش سك_نةMٔبور�ش سك_نة10301053103010531030105310301053

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-31ابوزهرة زي�بابوزهرة زي�بابوزهرة زي�بابوزهرة زي�ب10591233105912331059123310591233

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-10ابوز� سعيدابوز� سعيدابوز� سعيدابوز� سعيد10201093102010931020109310201093

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ17-02-1998بوز�د فدوىMٔبوز�د فدوىMٔبوز�د فدوىMٔبوز�د فدوى10531107105311071053110710531107

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-03ابوسلمي هدىابوسلمي هدىابوسلمي هدىابوسلمي هدى10541089105410891054108910541089

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-19ابوسCيف غيابوسCيف غيابوسCيف غيابوسCيف غيثثثثةةةة10571406105714061057140610571406
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10ٕابوش محزةٕابوش محزةٕابوش محزةٕابوش محزة10601287106012871060128710601287

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ23-04-1994بو*ام عبدالرحميMٔبو*ام عبدالرحميMٔبو*ام عبدالرحميMٔبو*ام عبدالرحمي10591044105910441059104410591044

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ22-11-1998بو*دي مليكةMٔبو*دي مليكةMٔبو*دي مليكةMٔبو*دي مليكة10611321106113211061132110611321

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ05-02-2000بو*يل فاطمةMٔبو*يل فاطمةMٔبو*يل فاطمةMٔبو*يل فاطمة10711170107111701071117010711170

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-01ابوعنان فاøنابوعنان فاøنابوعنان فاøنابوعنان فاøن10481300104813001048130010481300

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ22-10-2000بوفارس صفاءMٔبوفارس صفاءMٔبوفارس صفاءMٔبوفارس صفاء10711200107112001071120010711200

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-28ابولرماش �دجيةابولرماش �دجيةابولرماش �دجيةابولرماش �دجية10631356106313561063135610631356

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-16ابولنوار سCناءابولنوار سCناءابولنوار سCناءابولنوار سCناء10551226105512261055122610551226

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ11-10-2000بوµيار �ليلMٔبوµيار �ليلMٔبوµيار �ليلMٔبوµيار �ليل10621259106212591062125910621259���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ24-08-2000بونرص مليكةMٔبونرص مليكةMٔبونرص مليكةMٔبونرص مليكة10371411103714111037141110371411

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-14ابوهرمي اسCيةابوهرمي اسCيةابوهرمي اسCيةابوهرمي اسCية10591453105914531059145310591453

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-31ابوهوش مرميابوهوش مرميابوهوش مرميابوهوش مرمي10481365104813651048136510481365

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-13ابو#كري فدوىابو#كري فدوىابو#كري فدوىابو#كري فدوى10301034103010341030103410301034

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-16ابيور محمدابيور محمدابيور محمدابيور محمد10611091106110911061109110611091

يييييييي tوsر tوsر tوsر tوsر10461103104611031046110310461103 006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-30اباباباب

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-12اøراك ايوباøراك ايوباøراك ايوباøراك ايوب10141090101410901014109010141090

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-14اçسقي tرميةاçسقي tرميةاçسقي tرميةاçسقي tرمية10481287104812871048128710481287

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجçMٔ18-08-2000سليت tوsرçMٔسليت tوsرçMٔسليت tوsرçMٔسليت tوsر10481327104813271048132710481327

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-12اçسCيدي محزةاçسCيدي محزةاçسCيدي محزةاçسCيدي محزة10331032103310321033103210331032

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-03اتغرارت سك_نةاتغرارت سك_نةاتغرارت سك_نةاتغرارت سك_نة10301094103010941030109410301094

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-28اتقورت �زهةاتقورت �زهةاتقورت �زهةاتقورت �زهة10501200105012001050120010501200

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-16اتوامة �دجيةاتوامة �دجيةاتوامة �دجيةاتوامة �دجية10591829105918291059182910591829

مثمثمثمثاين فدوىاين فدوىاين فدوىاين فدوى10601114106011141060111410601114 028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-12اااا

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-25اثوايب سف_اناثوايب سف_اناثوايب سف_اناثوايب سف_ان10631172106311721063117210631172

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجqMٔ01-12-1999امع سك_نةqMٔامع سك_نةqMٔامع سك_نةqMٔامع سك_نة10501180105011801050118010501180

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-02اqاين جنوىاqاين جنوىاqاين جنوىاqاين جنوى10601312106013121060131210601312

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-03اجVيل ايةاجVيل ايةاجVيل ايةاجVيل اية10461119104611191046111910461119

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-30اqدع مسريةاqدع مسريةاqدع مسريةاqدع مسرية10541237105412371054123710541237

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-25اqديد فاطمة الزهراءاqديد فاطمة الزهراءاqديد فاطمة الزهراءاqديد فاطمة الزهراء10701060107010601070106010701060

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-19اqد#ر مسريةاqد#ر مسريةاqد#ر مسريةاqد#ر مسرية10561200105612001056120010561200

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-19اجرادة مرمياجرادة مرمياجرادة مرمياجرادة مرمي10581225105812251058122510581225

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-23اجرايم محمداجرايم محمداجرايم محمداجرايم محمد10601175106011751060117510601175

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ19-02-1998جرو زي�بMٔجرو زي�بMٔجرو زي�بMٔجرو زي�ب10491164104911641049116410491164

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-05اجري Mٔمميةاجري Mٔمميةاجري Mٔمميةاجري Mٔممية10611487106114871061148710611487

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-28اجري يوسفاجري يوسفاجري يوسفاجري يوسف10371095103710951037109510371095

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-12-2001جغالل MٔمميةMٔجغالل MٔمميةMٔجغالل MٔمميةMٔجغالل Mٔممية10561395105613951056139510561395

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ19-03-1994جغيدر سك_نةMٔجغيدر سك_نةMٔجغيدر سك_نةMٔجغيدر سك_نة10481016104810161048101610481016

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-30اجف_طة حلسناجف_طة حلسناجف_طة حلسناجف_طة حلسن10631186106311861063118610631186

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-25اqاليدي Mٔسامةاqاليدي Mٔسامةاqاليدي Mٔسامةاqاليدي Mٔسامة10381272103812721038127210381272

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10اqليدي جهراqليدي جهراqليدي جهراqليدي جهر10411167104111671041116710411167

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-15امجيل الهامامجيل الهامامجيل الهامامجيل الهام10491317104913171049131710491317

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-10اجوادي غياجوادي غياجوادي غياجوادي غيثثثثةةةة10481235104812351048123510481235

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-26اجوامعي �دجيةاجوامعي �دجيةاجوامعي �دجيةاجوامعي �دجية10601093106010931060109310601093

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-28اجوران شC·ءاجوران شC·ءاجوران شC·ءاجوران شC·ء10411196104111961041119610411196

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-20اجويدر اسامءاجويدر اسامءاجويدر اسامءاجويدر اسامء10631126106311261063112610631126

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-16اج_اوي سلمىاج_اوي سلمىاج_اوي سلمىاج_اوي سلمى10141225101412251014122510141225

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-05اج_ك *اÒشةاج_ك *اÒشةاج_ك *اÒشةاج_ك *اÒشة10611354106113541061135410611354

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-22احVااحVااحVااحVا���� نوال نوال نوال نوال10561014105610141056101410561014

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-09ا� شان خوا� شان خوا� شان خوا� شان خو����10601384106013841060138410601384
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-10ا� شان عبد القادرا� شان عبد القادرا� شان عبد القادرا� شان عبد القادر10601043106010431060104310601043

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-31احVيبة جهياناحVيبة جهياناحVيبة جهياناحVيبة جهيان10141021101410211014102110141021

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-09احZVش بوشعيباحZVش بوشعيباحZVش بوشعيباحZVش بوشعيب10561136105611361056113610561136

10711158107111581071115810711158àش هنيZVاحàش هنيZVاحàش هنيZVاحàش هنيZVن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-22احUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUنوية اTTTT008

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-12احVيالت غياحVيالت غياحVيالت غياحVيالت غيثثثثةةةة10371485103714851037148510371485

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج�Mٔ10-12-1993دو دنيا�Mٔدو دنيا�Mٔدو دنيا�Mٔدو دنيا10371025103710251037102510371025

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-17احراش محزةاحراش محزةاحراش محزةاحراش محزة10371254103712541037125410371254

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-10احرمييدة زي�باحرمييدة زي�باحرمييدة زي�باحرمييدة زي�ب10421087104210871042108710421087

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-15احزوم وي�باحزوم وي�باحزوم وي�باحزوم وي�ب10201062102010621020106210201062

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-19احسان MٔسCيةاحسان MٔسCيةاحسان MٔسCيةاحسان MٔسCية10631310106313101063131010631310

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-24احسان Mٔرشفاحسان Mٔرشفاحسان Mٔرشفاحسان Mٔرشف10591670105916701059167010591670

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-13احسان µدياحسان µدياحسان µدياحسان µدي10541177105411771054117710541177

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-26احسا#ن اسامءاحسا#ن اسامءاحسا#ن اسامءاحسا#ن اسامء10591672105916721059167210591672

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-22احسا#ن ام_نةاحسا#ن ام_نةاحسا#ن ام_نةاحسا#ن ام_نة10601183106011831060118310601183

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-20احسVZة يو�ساحسVZة يو�ساحسVZة يو�ساحسVZة يو�س10621316106213161062131610621316���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-09احسني سارةاحسني سارةاحسني سارةاحسني سارة10301013103010131030101310301013

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-19احسSZة مرمياحسSZة مرمياحسSZة مرمياحسSZة مرمي10411130104111301041113010411130

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-26احصا#ن حسCناءاحصا#ن حسCناءاحصا#ن حسCناءاحصا#ن حسCناء10551008105510081055100810551008

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-20احصية هشاماحصية هشاماحصية هشاماحصية هشام10641057106410571064105710641057

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-10احفا محزةاحفا محزةاحفا محزةاحفا محزة10491375104913751049137510491375

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-03احكوس نعميةاحكوس نعميةاحكوس نعميةاحكوس نعمية10631271106312711063127110631271

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-01احكمي نورااحكمي نورااحكمي نورااحكمي نورا10481036104810361048103610481036

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-28ا�الل شC·ءا�الل شC·ءا�الل شC·ءا�الل شC·ء10551354105513541055135410551354

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-14ا�ليوي شC·ءا�ليوي شC·ءا�ليوي شC·ءا�ليوي شC·ء10141104101411041014110410141104

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-26احاميم شC·ءاحاميم شC·ءاحاميم شC·ءاحاميم شC·ء10461088104610881046108810461088

10481347104813471048134710481347óمحد عبد إالMٔóمحد عبد إالMٔóمحد عبد إالMٔóمحد عبد إالMٔ16-12-2000043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-18امحوش سك_نةامحوش سك_نةامحوش سك_نةامحوش سك_نة10371034103710341037103410371034

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-27امحييت اسامءامحييت اسامءامحييت اسامءامحييت اسامء10581394105813941058139410581394

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-08امحريي �دجيةامحريي �دجيةامحريي �دجيةامحريي �دجية10641205106412051064120510641205

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-29امحزي ماريةامحزي ماريةامحزي ماريةامحزي مارية10541136105411361054113610541136

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-04امحيطو Mٔمالامحيطو Mٔمالامحيطو Mٔمالامحيطو Mٔمال10711150107111501071115010711150

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-18امحميصة سهامامحميصة سهامامحميصة سهامامحميصة سهام10381354103813541038135410381354

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-16امحميو ايوبامحميو ايوبامحميو ايوبامحميو ايوب10621210106212101062121010621210���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-11امحني �دجيةامحني �دجيةامحني �دجيةامحني �دجية10371015103710151037101510371015

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-26امحني نورةامحني نورةامحني نورةامحني نورة10571316105713161057131610571316

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-25امحييد *ليةامحييد *ليةامحييد *ليةامحييد *لية10621115106211151062111510621115���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-07احSوش wرشىاحSوش wرشىاحSوش wرشىاحSوش wرشى10611395106113951061139510611395

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-11احSني ام_نةاحSني ام_نةاحSني ام_نةاحSني ام_نة10491126104911261049112610491126

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-26احويدر فاطمة الزهراءاحويدر فاطمة الزهراءاحويدر فاطمة الزهراءاحويدر فاطمة الزهراء10541074105410741054107410541074

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-29اح_ا فاطمةاح_ا فاطمةاح_ا فاطمةاح_ا فاطمة10421118104211181042111810421118

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-01ٕاح_اوي Mٔمميةٕاح_اوي Mٔمميةٕاح_اوي Mٔمميةٕاح_اوي Mٔممية10201100102011001020110010201100

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-21اح_ون زtر�ءاح_ون زtر�ءاح_ون زtر�ءاح_ون زtر�ء10371043103710431037104310371043

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-11ا�دام عبداملوا�دام عبداملوا�دام عبداملوا�دام عبداملوىلىلىلىل10711210107112101071121010711210

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-07ا�دمي املهديا�دمي املهديا�دمي املهديا�دمي املهدي10641270106412701064127010641270

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-02اخرازن رضواناخرازن رضواناخرازن رضواناخرازن رضوان10141003101410031014100310141003

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-01اخري ش �ا�اخري ش �ا�اخري ش �ا�اخري ش �ا�10531018105310181053101810531018

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-25اخري ش فاطمة الزهراءاخري ش فاطمة الزهراءاخري ش فاطمة الزهراءاخري ش فاطمة الزهراء10621306106213061062130610621306���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-18اخريف م_نةاخريف م_نةاخريف م_نةاخريف م_نة10371079103710791037107910371079

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01اخزان فاطمةاخزان فاطمةاخزان فاطمةاخزان فاطمة10491101104911011049110110491101
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

مخمخمخمخوش سلمىوش سلمىوش سلمىوش سلمى10381092103810921038109210381092 024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-03اااا

مخمخمخمخمي Mٔيوبمي Mٔيوبمي Mٔيوبمي Mٔيوب10411125104111251041112510411125 MٔMٔٔMMٔ12-04-1999ن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاU022ا

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13اخوادري Mٔسامءاخوادري Mٔسامءاخوادري Mٔسامءاخوادري Mٔسامء10561332105613321056133210561332

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-25اخولو سك_نةاخولو سك_نةاخولو سك_نةاخولو سك_نة10611071106110711061107110611071

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ19-02-2002خوي حسCناءMٔخوي حسCناءMٔخوي حسCناءMٔخوي حسCناء10201159102011591020115910201159

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-02اااا���� جنوى جنوى جنوى جنوى10371111103711111037111110371111

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20اخ_ار عتيقةاخ_ار عتيقةاخ_ار عتيقةاخ_ار عتيقة10631092106310921063109210631092

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-14اد بلعيد فاطمة الزهراءاد بلعيد فاطمة الزهراءاد بلعيد فاطمة الزهراءاد بلعيد فاطمة الزهراء10411178104111781041117810411178

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-15اد Uن طويل داللاد Uن طويل داللاد Uن طويل داللاد Uن طويل دالل10501174105011741050117410501174

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-21اد طالب حSاناد طالب حSاناد طالب حSاناد طالب حSان10201011102010111020101110201011

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-24ٕاد *يل Mٔمميةٕاد *يل Mٔمميةٕاد *يل Mٔمميةٕاد *يل Mٔممية10701263107012631070126310701263

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-28اد يوسف راد يوسف راد يوسف راد يوسف رىضىضىضىض10621225106212251062122510621225���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-01ادار سارةادار سارةادار سارةادار سارة10611017106110171061101710611017

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ22-03-1996دار يوسفMٔدار يوسفMٔدار يوسفMٔدار يوسف10481062104810621048106210481062

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-12ادالعرسي رشCيدادالعرسي رشCيدادالعرسي رشCيدادالعرسي رشCيد10371179103711791037117910371179

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-12ادالاكنون مرميادالاكنون مرميادالاكنون مرميادالاكنون مرمي10481004104810041048100410481004

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-02ادايدار فاطمةادايدار فاطمةادايدار فاطمةادايدار فاطمة10481353104813531048135310481353

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-31ادب وصالادب وصالادب وصالادب وصال10601249106012491060124910601249

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-08اد^^ *يل ا�ساد^^ *يل ا�ساد^^ *يل ا�ساد^^ *يل ا�س10631101106311011063110110631101

10381332103813321038133210381332àاد^غ دليàاد^غ دليàاد^غ دليàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-24اد^غ دليCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-09ادحبدو رشCيدادحبدو رشCيدادحبدو رشCيدادحبدو رشCيد10491280104912801049128010491280

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-17ادUرام صف_ةادUرام صف_ةادUرام صف_ةادUرام صف_ة10591040105910401059104010591040

ي مرميي مرميي مرميي مرمي10481351104813511048135110481351 043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01ٕادبلهٕادبلهٕادبلهٕادبله����

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-28ٕادبلوش حSانٕادبلوش حSانٕادبلوش حSانٕادبلوش حSان10301119103011191030111910301119

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-11ادبويعيل ر^بادبويعيل ر^بادبويعيل ر^بادبويعيل ر^ب10601204106012041060120410601204

10301072103010721030107210301072àسهي àادبيàسهي àادبيàسهي àادبيàسهي à004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01ادبي

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ25-10-2001د�ان �دجيةMٔد�ان �دجيةMٔد�ان �دجيةMٔد�ان �دجية10301136103011361030113610301136

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-24ادح_د� فاطمة الزهراءادح_د� فاطمة الزهراءادح_د� فاطمة الزهراءادح_د� فاطمة الزهراء10501105105011051050110510501105

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-01ادحمي املهديادحمي املهديادحمي املهديادحمي املهدي10381333103813331038133310381333

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-27اد�Zس رشيفةاد�Zس رشيفةاد�Zس رشيفةاد�Zس رشيفة10491060104910601049106010491060

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-01ادر حسنادر حسنادر حسنادر حسن10711014107110141071101410711014

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-16ٕادر�يس ٕالهامٕادر�يس ٕالهامٕادر�يس ٕالهامٕادر�يس ٕالهام10501242105012421050124210501242

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-02ادر�يس بوحيياوي tوsرادر�يس بوحيياوي tوsرادر�يس بوحيياوي tوsرادر�يس بوحيياوي tوsر10491151104911511049115110491151

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-06ادر�يس زي�بادر�يس زي�بادر�يس زي�بادر�يس زي�ب10711019107110191071101910711019

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-02ادر�يس سCناءادر�يس سCناءادر�يس سCناءادر�يس سCناء10201146102011461020114610201146

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-05ادر�يس هندادر�يس هندادر�يس هندادر�يس هند10491236104912361049123610491236

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-22ادر�يس هواري شC·ءادر�يس هواري شC·ءادر�يس هواري شC·ءادر�يس هواري شC·ء10481009104810091048100910481009

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-17ادر�يس يوسفادر�يس يوسفادر�يس يوسفادر�يس يوسف10541352105413521054135210541352

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-28ادرهيم احسانادرهيم احسانادرهيم احسانادرهيم احسان10631328106313281063132810631328

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-28ادرهيم زي�بادرهيم زي�بادرهيم زي�بادرهيم زي�ب10621255106212551062125510621255���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-30ادريوش مرميادريوش مرميادريوش مرميادريوش مرمي10611016106110161061101610611016

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-14ادسعيد اسامءادسعيد اسامءادسعيد اسامءادسعيد اسامء10561225105612251056122510561225

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-28اد*دي حSاناد*دي حSاناد*دي حSاناد*دي حSان10611130106111301061113010611130

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-06اد*يل �دجيةاد*يل �دجيةاد*يل �دجيةاد*يل �دجية10591387105913871059138710591387

10591435105914351059143510591435à_ اد*يل نà_ اد*يل نà_ اد*يل نà_ ن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-13اد*يل نUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT022

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-15ادمعر احلسن عبداحلقادمعر احلسن عبداحلقادمعر احلسن عبداحلقادمعر احلسن عبداحلق10411072104110721041107210411072

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-14ادمعون نعميةادمعون نعميةادمعون نعميةادمعون نعمية10591740105917401059174010591740

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-19ادمعي احلسنادمعي احلسنادمعي احلسنادمعي احلسن10581233105812331058123310581233

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-27اداداداد((((ميي زهريةميي زهريةميي زهريةميي زهرية10711115107111151071111510711115
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-29ادليوة Mٔمميةادليوة Mٔمميةادليوة Mٔمميةادليوة Mٔممية10531297105312971053129710531297

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-05ادهده Mٔمينادهده Mٔمينادهده Mٔمينادهده Mٔمين10201017102010171020101710201017

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-10ادهيلو فدوىادهيلو فدوىادهيلو فدوىادهيلو فدوى10601357106013571060135710601357

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-27ٕادوUرامي �زهةٕادوUرامي �زهةٕادوUرامي �زهةٕادوUرامي �زهة10701188107011881070118810701188

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-04ادوادوادوادوخنخنخنخنري حفصةري حفصةري حفصةري حفصة10381366103813661038136610381366

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ09-05-1995ديب رشCيدةMٔديب رشCيدةMٔديب رشCيدةMٔديب رشCيدة10381045103810451038104510381045

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-12اديب هنداديب هنداديب هنداديب هند10371228103712281037122810371228

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-27اذعبداحلي سارةاذعبداحلي سارةاذعبداحلي سارةاذعبداحلي سارة10411022104110221041102210411022

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08اراوي زهراءاراوي زهراءاراوي زهراءاراوي زهراء10631233106312331063123310631233

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-25اراوي زي�باراوي زي�باراوي زي�باراوي زي�ب10481349104813491048134910481349

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-20اراوي سعيدةاراوي سعيدةاراوي سعيدةاراوي سعيدة10641038106410381064103810641038

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-14اراوي سلوىاراوي سلوىاراوي سلوىاراوي سلوى10491263104912631049126310491263

10581468105814681058146810581468óاراوي عبد�óاراوي عبد�óاراوي عبد�ó024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-18اراوي عبد�

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-04ار^ح محمد Mٔمنيار^ح محمد Mٔمنيار^ح محمد Mٔمنيار^ح محمد Mٔمني10611650106116501061165010611650

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-16ار^ع عبدالعايلار^ع عبدالعايلار^ع عبدالعايلار^ع عبدالعايل10411184104111841041118410411184

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-16ارqايل هبةارqايل هبةارqايل هبةارqايل هبة10571559105715591057155910571559

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01ارqاين شC·ءارqاين شC·ءارqاين شC·ءارqاين شC·ء10551321105513211055132110551321

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-21ارqايل وفاءارqايل وفاءارqايل وفاءارqايل وفاء10561009105610091056100910561009

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-11ارح_بة حSانارح_بة حSانارح_بة حSانارح_بة حSان10541010105410101054101010541010

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13ارزيق اميانارزيق اميانارزيق اميانارزيق اميان10461099104610991046109910461099

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-15ارزوزي حسامارزوزي حسامارزوزي حسامارزوزي حسام10591890105918901059189010591890

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04ارسيك wرشىارسيك wرشىارسيك wرشىارسيك wرشى10211022102110221021102210211022

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-30ارسالن سCناءارسالن سCناءارسالن سCناءارسالن سCناء10591870105918701059187010591870

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ15-01-1999رشCيد زي�بMٔرشCيد زي�بMٔرشCيد زي�بMٔرشCيد زي�ب10631194106311941063119410631194

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-05ارشCيد معادارشCيد معادارشCيد معادارشCيد معاد10611665106116651061166510611665

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-12ٕارفق خوٕارفق خوٕارفق خوٕارفق خو����10591194105911941059119410591194

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-21ارفق tوsرارفق tوsرارفق tوsرارفق tوsر10571551105715511057155110571551

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-04ارق_يب حيارق_يب حيارق_يب حيارق_يب حيىيىيىيىي10201144102011441020114410201144

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-10ارtرtن فاطمةارtرtن فاطمةارtرtن فاطمةارtرtن فاطمة10481139104811391048113910481139

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-16اركامن اسامءاركامن اسامءاركامن اسامءاركامن اسامء10481203104812031048120310481203

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-25ارtييب رqاءارtييب رqاءارtييب رqاءارtييب رqاء10621197106211971062119710621197���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-28ارtيك ارtيك ارtيك ارtيك لكثلكثلكثلكثوموموموم10631348106313481063134810631348

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-30ارم_اء كزنةارم_اء كزنةارم_اء كزنةارم_اء كزنة10461003104610031046100310461003

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-10-1998زبريي حسCناءMٔزبريي حسCناءMٔزبريي حسCناءMٔزبريي حسCناء10711108107111081071110810711108

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-23ازرال سل·نازرال سل·نازرال سل·نازرال سل·ن10381213103812131038121310381213

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-19ازرايدي وهيبةازرايدي وهيبةازرايدي وهيبةازرايدي وهيبة10461120104611201046112010461120

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-27ازريق نورةازريق نورةازريق نورةازريق نورة10211031102110311021103110211031

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-16ازروال ام_نةازروال ام_نةازروال ام_نةازروال ام_نة10581056105810561058105610581056

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-25ازروال سعيدةازروال سعيدةازروال سعيدةازروال سعيدة10501162105011621050116210501162

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-28ازروال ليىلازروال ليىلازروال ليىلازروال ليىل10481125104811251048112510481125

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-16ازروال محمدازروال محمدازروال محمدازروال محمد10301022103010221030102210301022

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-21ازروال مرميازروال مرميازروال مرميازروال مرمي10481199104811991048119910481199

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-29ازرييب شC·ءازرييب شC·ءازرييب شC·ءازرييب شC·ء10551140105511401055114010551140

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-26ازريويل سعادازريويل سعادازريويل سعادازريويل سعاد10481364104813641048136410481364

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ26-05-2001زريويل سعيدةMٔزريويل سعيدةMٔزريويل سعيدةMٔزريويل سعيدة10491378104913781049137810491378

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-27ازطمي مرميازطمي مرميازطمي مرميازطمي مرمي10701204107012041070120410701204

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-28ازعف مرميازعف مرميازعف مرميازعف مرمي10601095106010951060109510601095

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-28ازعيرتة عز#زةازعيرتة عز#زةازعيرتة عز#زةازعيرتة عز#زة10571552105715521057155210571552

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-14ازعميط رف_قةازعميط رف_قةازعميط رف_قةازعميط رف_قة10591284105912841059128410591284
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-02ازÁاري سعيدةازÁاري سعيدةازÁاري سعيدةازÁاري سعيدة10631240106312401063124010631240

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-02ازغر انتصارازغر انتصارازغر انتصارازغر انتصار10481115104811151048111510481115

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-27ازغودة اسامءازغودة اسامءازغودة اسامءازغودة اسامء10601336106013361060133610601336

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-06ازكريي فاطمةازكريي فاطمةازكريي فاطمةازكريي فاطمة10541334105413341054133410541334

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-04ازالك مرميازالك مرميازالك مرميازالك مرمي10611642106116421061164210611642

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-01ازحلاازحلاازحلاازحلاضضضض معر معر معر معر10561327105613271056132710561327

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-08ازلاك محمدازلاك محمدازلاك محمدازلاك محمد10371391103713911037139110371391

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-23ازلمي خوازلمي خوازلمي خوازلمي خو����10701308107013081070130810701308

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-07ازم معرازم معرازم معرازم معر10711154107111541071115410711154

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-07ازIك اUراهميازIك اUراهميازIك اUراهميازIك اUراهمي10371322103713221037132210371322

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-09ازIك محمدازIك محمدازIك محمدازIك محمد10421023104210231042102310421023

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-06ازنZيب MٔشواقازنZيب MٔشواقازنZيب MٔشواقازنZيب Mٔشواق10141072101410721014107210141072

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-20ازنني رضوانازنني رضوانازنني رضوانازنني رضوان10641187106411871064118710641187

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-11-2000زهاري MٔمميةMٔزهاري MٔمميةMٔزهاري MٔمميةMٔزهاري Mٔممية10561343105613431056134310561343

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ27-05-1998زهاري مرميةMٔزهاري مرميةMٔزهاري مرميةMٔزهاري مرمية10601137106011371060113710601137

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ13-09-1999زهر ملياءMٔزهر ملياءMٔزهر ملياءMٔزهر ملياء10701197107011971070119710701197

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ07-04-1999زهري ماريةMٔزهري ماريةMٔزهري ماريةMٔزهري مارية10541201105412011054120110541201

10141183101411831014118310141183àزوار هنيMٔàزوار هنيMٔàزوار هنيMٔàزوار هنيMٔ25-07-2000ينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسC016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلس

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-10ازواغن �دجيةازواغن �دجيةازواغن �دجيةازواغن �دجية10611058106110581061105810611058

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-02ازو#ن شC·ءازو#ن شC·ءازو#ن شC·ءازو#ن شC·ء10461032104610321046103210461032

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22اساد سعاداساد سعاداساد سعاداساد سعاد10381271103812711038127110381271

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-01-2000ساف سCناءMٔساف سCناءMٔساف سCناءMٔساف سCناء10701211107012111070121110701211

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-08اسCبايطي �مسنياسCبايطي �مسنياسCبايطي �مسنياسCبايطي �مسني10601196106011961060119610601196

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-20اسCبو زي�باسCبو زي�باسCبو زي�باسCبو زي�ب10501232105012321050123210501232

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-13اس _عة ارشفاس _عة ارشفاس _عة ارشفاس _عة ارشف10561078105610781056107810561078

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-18اسCتقاليل فاطمةاسCتقاليل فاطمةاسCتقاليل فاطمةاسCتقاليل فاطمة10571307105713071057130710571307

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-01اسCتوري فاطمة الزهراءاسCتوري فاطمة الزهراءاسCتوري فاطمة الزهراءاسCتوري فاطمة الزهراء10491385104913851049138510491385

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-12اسCتZت حسناسCتZت حسناسCتZت حسناسCتZت حسن10621180106211801062118010621180���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01ااااخسخسخسخسا�ش نورةا�ش نورةا�ش نورةا�ش نورة10411116104111161041111610411116

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-11اااارسرسرسرسي سل·ني سل·ني سل·ني سل·ن10141163101411631014116310141163

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-14اااارسرسرسرسجية tوsرجية tوsرجية tوsرجية tوsر10581547105815471058154710581547

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-11اااارسرسرسرس#ر سعيد#ر سعيد#ر سعيد#ر سعيد10491238104912381049123810491238

رسرسرسرسيع �دجيةيع �دجيةيع �دجيةيع �دجية10371177103711771037117710371177 MٔMٔٔMMٔ08-09-1997يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-02اااارسرسرسرسيف_قة ابÅساميف_قة ابÅساميف_قة ابÅساميف_قة ابÅسام10411188104111881041118810411188

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-12-1995سس qاللMٔسس qاللMٔسس qاللMٔسس qالل10551059105510591055105910551059

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-14اسضاف ٕاUراهمياسضاف ٕاUراهمياسضاف ٕاUراهمياسضاف ٕاUراهمي10701029107010291070102910701029

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-04اسعيد الياساسعيد الياساسعيد الياساسعيد الياس10371306103713061037130610371306

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-30اسعيدي ادر�ساسعيدي ادر�ساسعيدي ادر�ساسعيدي ادر�س10481079104810791048107910481079

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-15اسعيدي حساماسعيدي حساماسعيدي حساماسعيدي حسام10611525106115251061152510611525

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-16اسغن فريوزاسغن فريوزاسغن فريوزاسغن فريوز10381351103813511038135110381351

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-03اسقارب شC·ءاسقارب شC·ءاسقارب شC·ءاسقارب شC·ء10211065102110651021106510211065

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-27اسكور حسCناءاسكور حسCناءاسكور حسCناءاسكور حسCناء10591168105911681059116810591168

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-31اسكور عبد ا¾يداسكور عبد ا¾يداسكور عبد ا¾يداسكور عبد ا¾يد10581382105813821058138210581382

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-24اسالل رانيةاسالل رانيةاسالل رانيةاسالل رانية10701241107012411070124110701241

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ13-01-2000سt ïوsرMٔسt ïوsرMٔسt ïوsرMٔسt ïوsر10461069104610691046106910461069

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-24اسليك رشCيداسليك رشCيداسليك رشCيداسليك رشCيد10491156104911561049115610491156

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-31اسلميي Mٔسامةاسلميي Mٔسامةاسلميي Mٔسامةاسلميي Mٔسامة10381247103812471038124710381247

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-16اسامء بوعوداسامء بوعوداسامء بوعوداسامء بوعود10551168105511681055116810551168

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-15اسامعيل محمداسامعيل محمداسامعيل محمداسامعيل محمد10621236106212361062123610621236���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-20اسامعييل اUراهمياسامعييل اUراهمياسامعييل اUراهمياسامعييل اUراهمي10591142105911421059114210591142

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-08ٕاسامعييل جهرٕاسامعييل جهرٕاسامعييل جهرٕاسامعييل جهر10591809105918091059180910591809

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ12-11-1998مسالل حSانMٔمسالل حSانMٔمسالل حSانMٔمسالل حSان10491212104912121049121210491212

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-25اسCنان حSاناسCنان حSاناسCنان حSاناسCنان حSان10491065104910651049106510491065

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-25اس�_د سعيدةاس�_د سعيدةاس�_د سعيدةاس�_د سعيدة10571530105715301057153010571530

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-03اسCنSZات �دجيةاسCنSZات �دجيةاسCنSZات �دجيةاسCنSZات �دجية10381225103812251038122510381225

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-26اسواري سCناءاسواري سCناءاسواري سCناءاسواري سCناء10201041102010411020104110201041

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01اسواق سCناءاسواق سCناءاسواق سCناءاسواق سCناء10711112107111121071111210711112

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01اسويدي *دIناسويدي *دIناسويدي *دIناسويدي *دIن10551083105510831055108310551083

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجM24-07-2001ٓيس حسامMٓيس حسامMٓيس حسامMٓيس حسام10381388103813881038138810381388

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-19ايس مونيةايس مونيةايس مونيةايس مونية10481060104810601048106010481060

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-07اسCيل اسامةاسCيل اسامةاسCيل اسامةاسCيل اسامة10481106104811061048110610481106

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-19اشCباك مسيةاشCباك مسيةاشCباك مسيةاشCباك مسية10141084101410841014108410141084

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-01-1995شCبايل محمدMٔشCبايل محمدMٔشCبايل محمدMٔشCبايل محمد10591066105910661059106610591066

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ07-08-1995شCبان MٔرشفMٔشCبان MٔرشفMٔشCبان MٔرشفMٔشCبان Mٔرشف10571067105710671057106710571067

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10اشCبان فاطمةاشCبان فاطمةاشCبان فاطمةاشCبان فاطمة10381251103812511038125110381251

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-27اشCباين لبىناشCباين لبىناشCباين لبىناشCباين لبىن10531152105311521053115210531152

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-18اشCبايل رشCيدةاشCبايل رشCيدةاشCبايل رشCيدةاشCبايل رشCيدة10381019103810191038101910381019

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-26اشCبايل نعميةاشCبايل نعميةاشCبايل نعميةاشCبايل نعمية10621070106210701062107010621070���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-18اشCتوك الهاماشCتوك الهاماشCتوك الهاماشCتوك الهام10371051103710511037105110371051

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ03-03-1999شCتوك مرميMٔشCتوك مرميMٔشCتوك مرميMٔشCتوك مرمي10371296103712961037129610371296

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-20اشÅ_وي غزالناشÅ_وي غزالناشÅ_وي غزالناشÅ_وي غزالن10711076107110761071107610711076

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10ااااحشحشحشحشمية امالمية امالمية امالمية امال10561302105613021056130210561302

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ03-03-2000رشاع ٕاميانMٔرشاع ٕاميانMٔرشاع ٕاميانMٔرشاع ٕاميان10211055102110551021105510211055

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-22ارشاق شC·ءارشاق شC·ءارشاق شC·ءارشاق شC·ء10591059105910591059105910591059

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-02ارشاارشاارشاارشاىقىقىقىق �دجية �دجية �دجية �دجية10371313103713131037131310371313

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-25ارشف ا�رو�شارشف ا�رو�شارشف ا�رو�شارشف ا�رو�ش10601342106013421060134210601342

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-05اشقار سهيلاشقار سهيلاشقار سهيلاشقار سهيل10481308104813081048130810481308

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-31اشقربل امنياشقربل امنياشقربل امنياشقربل امني10541096105410961054109610541096

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-01اشقويب ثوريةاشقويب ثوريةاشقويب ثوريةاشقويب ثورية10571310105713101057131010571310

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-06اشق_ق صفاءاشق_ق صفاءاشق_ق صفاءاشق_ق صفاء10701200107012001070120010701200

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-24اشالح رشCيداشالح رشCيداشالح رشCيداشالح رشCيد10371002103710021037100210371002

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-18اشامل ءايةاشامل ءايةاشامل ءايةاشامل ءاية10601365106013651060136510601365

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-30امشالل سعدامشالل سعدامشالل سعدامشالل سعد10641394106413941064139410641394

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-10امشالل نوريامشالل نوريامشالل نوريامشالل نوري10571562105715621057156210571562

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-06اشCن�Zفة زي�باشCن�Zفة زي�باشCن�Zفة زي�باشCن�Zفة زي�ب10371185103711851037118510371185

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-15اشهيب فاطمةاشهيب فاطمةاشهيب فاطمةاشهيب فاطمة10481057104810571048105710481057

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-22اشهيل مرمياشهيل مرمياشهيل مرمياشهيل مرمي10411101104111011041110110411101

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ06-06-2000صبان سك_نةMٔصبان سك_نةMٔصبان سك_نةMٔصبان سك_نة10601295106012951060129510601295

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-27اصطيà سلمىاصطيà سلمىاصطيà سلمىاصطيà سلمى10591878105918781059187810591878

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-06اصعيدي جهراصعيدي جهراصعيدي جهراصعيدي جهر10411165104111651041116510411165

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-18اصغري Mٔيوباصغري Mٔيوباصغري Mٔيوباصغري Mٔيوب10631262106312621063126210631262

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-05اصفادي هدىاصفادي هدىاصفادي هدىاصفادي هدى10631366106313661063136610631366

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-16اصف_ة ن _لاصف_ة ن _لاصف_ة ن _لاصف_ة ن _ل10631385106313851063138510631385

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-18اصل امميةاصل امميةاصل امميةاصل اممية10551327105513271055132710551327

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-23اااامصمصمصمصمي ٕالهاممي ٕالهاممي ٕالهاممي ٕالهام10501090105010901050109010501090

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ11-09-1998صواMٔصواMٔصواMٔصوا���� Mٔممية Mٔممية Mٔممية Mٔممية10481191104811911048119110481191

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ11-05-1998صياد نعميةMٔصياد نعميةMٔصياد نعميةMٔصياد نعمية10421050104210501042105010421050

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ02-11-1998ضالم MٔمميةMٔضالم MٔمميةMٔضالم MٔمميةMٔضالم Mٔممية10381195103811951038119510381195
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-14اطاين tرميةاطاين tرميةاطاين tرميةاطاين tرمية10411214104112141041121410411214

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-01اطحيون يوسفاطحيون يوسفاطحيون يوسفاطحيون يوسف10481034104810341048103410481034

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ02-01-2001طلس امينMٔطلس امينMٔطلس امينMٔطلس امين10561362105613621056136210561362

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-25اطميطم امياناطميطم امياناطميطم امياناطميطم اميان10201081102010811020108110201081

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-15اطميطم ماريةاطميطم ماريةاطميطم ماريةاطميطم مارية10201121102011211020112110201121

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-07اعبااعبااعبااعبا���� بدر بدر بدر بدر10591341105913411059134110591341

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-22اعبااعبااعبااعبا���� لبىن لبىن لبىن لبىن10711057107110571071105710711057

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-17اعبيد مرمياعبيد مرمياعبيد مرمياعبيد مرمي10641348106413481064134810641348

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-23اعبيدات �دجيةاعبيدات �دجيةاعبيدات �دجيةاعبيدات �دجية10381287103812871038128710381287

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-10اعبيدات سعداعبيدات سعداعبيدات سعداعبيدات سعد10371297103712971037129710371297

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-19اعبيدة سك_نةاعبيدة سك_نةاعبيدة سك_نةاعبيدة سك_نة10631161106311611063116110631161

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-23اعبيدة هنداعبيدة هنداعبيدة هنداعبيدة هند10611606106116061061160610611606

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-26اعبيدال فاطمة الزهراءاعبيدال فاطمة الزهراءاعبيدال فاطمة الزهراءاعبيدال فاطمة الزهراء10481258104812581048125810481258

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01اعتيكة سك_نةاعتيكة سك_نةاعتيكة سك_نةاعتيكة سك_نة10631188106311881063118810631188

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-25ا*دال فدوىا*دال فدوىا*دال فدوىا*دال فدوى10491143104911431049114310491143

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ24-08-2000*دي �دجيةMٔ*دي �دجيةMٔ*دي �دجيةMٔ*دي �دجية10411182104111821041118210411182

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-22اعراب زي�باعراب زي�باعراب زي�باعراب زي�ب10481275104812751048127510481275

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-24اعراب عز#زةاعراب عز#زةاعراب عز#زةاعراب عز#زة10201047102010471020104710201047

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ04-12-1996عر^ت MٔمنيMٔعر^ت MٔمنيMٔعر^ت MٔمنيMٔعر^ت Mٔمني10331017103310171033101710331017

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-20اعر�ش فاحتةاعر�ش فاحتةاعر�ش فاحتةاعر�ش فاحتة10491166104911661049116610491166

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-23اعر�ش مر�اعر�ش مر�اعر�ش مر�اعر�ش مر�10201018102010181020101810201018

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-16اعر�شة سك_نةاعر�شة سك_نةاعر�شة سك_نةاعر�شة سك_نة10541345105413451054134510541345

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-29اعزو عبد الصمداعزو عبد الصمداعزو عبد الصمداعزو عبد الصمد10501093105010931050109310501093

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-09اعزى فدوىاعزى فدوىاعزى فدوىاعزى فدوى10551174105511741055117410551174

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-14اعسZسو عصاماعسZسو عصاماعسZسو عصاماعسZسو عصام10201145102011451020114510201145

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ07-11-2000عطار مرميMٔعطار مرميMٔعطار مرميMٔعطار مرمي10411190104111901041119010411190

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ17-04-2001عقة زtر�ءMٔعقة زtر�ءMٔعقة زtر�ءMٔعقة زtر�ء10551341105513411055134110551341

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-04اعك_لو مرمياعك_لو مرمياعك_لو مرمياعك_لو مرمي10371220103712201037122010371220

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-05ا*ليلوش ٕالياسا*ليلوش ٕالياسا*ليلوش ٕالياسا*ليلوش ٕالياس10461080104610801046108010461080

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-13اعامري شC·ءاعامري شC·ءاعامري شC·ءاعامري شC·ء10491326104913261049132610491326

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-15اعاممرى سعاداعاممرى سعاداعاممرى سعاداعاممرى سعاد10371352103713521037135210371352

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ10-11-1997معريي MٔمميةMٔمعريي MٔمميةMٔمعريي MٔمميةMٔمعريي Mٔممية10331025103310251033102510331025

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03اعنا�ت سلمىاعنا�ت سلمىاعنا�ت سلمىاعنا�ت سلمى10611339106113391061133910611339

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-20اعنVZة اسامءاعنVZة اسامءاعنVZة اسامءاعنVZة اسامء10141190101411901014119010141190

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-20اعنيرب غزالناعنيرب غزالناعنيرب غزالناعنيرب غزالن10561130105611301056113010561130

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-15اعني�ش �سنياعني�ش �سنياعني�ش �سنياعني�ش �سني10701020107010201070102010701020

10571505105715051057150510571505àاعواج هنيàاعواج هنيàاعواج هنيà026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-27اعواج هني

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-22اعويبات محمداعويبات محمداعويبات محمداعويبات محمد10581333105813331058133310581333

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-08اعو�س �دجيةاعو�س �دجيةاعو�س �دجيةاعو�س �دجية10211047102110471021104710211047

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ27-02-2001عويف_ة سك_نةMٔعويف_ة سك_نةMٔعويف_ة سك_نةMٔعويف_ة سك_نة10541325105413251054132510541325

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-08اعويف_ة سلمىاعويف_ة سلمىاعويف_ة سلمىاعويف_ة سلمى10551080105510801055108010551080

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-25اعوينات فاطمة الزهراءاعوينات فاطمة الزهراءاعوينات فاطمة الزهراءاعوينات فاطمة الزهراء10491406104914061049140610491406

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-20اغران عبد الرحمياغران عبد الرحمياغران عبد الرحمياغران عبد الرحمي10581267105812671058126710581267

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-29اغران عبد هللاغران عبد هللاغران عبد هللاغران عبد هللا10561153105611531056115310561153

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-29اغريب سلوىاغريب سلوىاغريب سلوىاغريب سلوى10491350104913501049135010491350

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-29اغراغراغراغرضضضض مرمي مرمي مرمي مرمي10491393104913931049139310491393

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-25اغراغراغراغرضضضض نوال نوال نوال نوال10301056103010561030105610301056

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ07-04-1995غرMٔغرMٔغرMٔغرىضىضىضىض فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10481033104810331048103310481033

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-08اغرÁارن امميةاغرÁارن امميةاغرÁارن امميةاغرÁارن اممية10381190103811901038119010381190
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-20اغري اسامعيلاغري اسامعيلاغري اسامعيلاغري اسامعيل10491372104913721049137210491372

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-31اغريد امالاغريد امالاغريد امالاغريد امال10581634105816341058163410581634

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-07اÁل مرمياÁل مرمياÁل مرمياÁل مرمي10581152105811521058115210581152

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁMٔ28-02-1999الد نعميةÁMٔالد نعميةÁMٔالد نعميةÁMٔالد نعمية10201071102010711020107110201071

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-08اغامري �سنياغامري �سنياغامري �سنياغامري �سني10591089105910891059108910591089

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-12اغو ٕاtراماغو ٕاtراماغو ٕاtراماغو ٕاtرام10711144107111441071114410711144

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-14اغيوس سك_نةاغيوس سك_نةاغيوس سك_نةاغيوس سك_نة10591219105912191059121910591219

خفخفخفخفار حSانار حSانار حSانار حSان10501079105010791050107910501079 MٔMٔٔMMٔ15-02-1997013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-01افراويس �دجيةافراويس �دجيةافراويس �دجيةافراويس �دجية10621062106210621062106210621062���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-29افردي مروىافردي مروىافردي مروىافردي مروى10301035103010351030103510301035

10371475103714751037147510371475àافرزاز هنيàافرزاز هنيàافرزاز هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-27افرزاز هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ24-10-2000فر�ت MٔمنيMٔفر�ت MٔمنيMٔفر�ت MٔمنيMٔفر�ت Mٔمني10481337104813371048133710481337

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ06-02-1997فرخي حسCناءMٔفرخي حسCناءMٔفرخي حسCناءMٔفرخي حسCناء10141048101410481014104810141048

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-04افرخي زي�بافرخي زي�بافرخي زي�بافرخي زي�ب10641059106410591064105910641059

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-11افر#كZس امميةافر#كZس امميةافر#كZس امميةافر#كZس اممية10371307103713071037130710371307

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-18افر#كZش وليدافر#كZش وليدافر#كZش وليدافر#كZش وليد10711023107110231071102310711023

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-20افريوة سلمىافريوة سلمىافريوة سلمىافريوة سلمى10381368103813681038136810381368

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ30-06-2000فصا� زي�بMٔفصا� زي�بMٔفصا� زي�بMٔفصا� زي�ب10631312106313121063131210631312

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-05افغر شC·ءافغر شC·ءافغر شC·ءافغر شC·ء10541333105413331054133310541333

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-15افقري wرشةافقري wرشةافقري wرشةافقري wرشة10591102105911021059110210591102

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ10-12-1992فقري سلطانةMٔفقري سلطانةMٔفقري سلطانةMٔفقري سلطانة10601003106010031060100310601003

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-05افقري �رسىافقري �رسىافقري �رسىافقري �رسى10611625106116251061162510611625

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-15افلكة سعيدةافلكة سعيدةافلكة سعيدةافلكة سعيدة10381114103811141038111410381114

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-27افلييك wرشىافلييك wرشىافلييك wرشىافلييك wرشى10491186104911861049118610491186

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-01افليليافليليافليليافليليحححح Mٔم_نة Mٔم_نة Mٔم_نة Mٔم_نة10371491103714911037149110371491

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-03اقدمي �دجيةاقدمي �دجيةاقدمي �دجيةاقدمي �دجية10551131105511311055113110551131

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ03-07-1995قدمي رqاءMٔقدمي رqاءMٔقدمي رqاءMٔقدمي رqاء10461014104610141046101410461014

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-22اقدمي فاطنةاقدمي فاطنةاقدمي فاطنةاقدمي فاطنة10591603105916031059160310591603

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-04اقراب بوشعيباقراب بوشعيباقراب بوشعيباقراب بوشعيب10631357106313571063135710631357

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01اقر�ش امحداقر�ش امحداقر�ش امحداقر�ش امحد10641014106410141064101410641014

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-26اقريض مليكةاقريض مليكةاقريض مليكةاقريض مليكة10421006104210061042100610421006

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-15اقشمياقشمياقشمياقشميحححح عبد العايل عبد العايل عبد العايل عبد العايل10611022106110221061102210611022

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-09ٕاقضان Mٔسامةٕاقضان Mٔسامةٕاقضان Mٔسامةٕاقضان Mٔسامة10481167104811671048116710481167

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-28اقليقل �رس#ناقليقل �رس#ناقليقل �رس#ناقليقل �رس#ن10411028104110281041102810411028

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ23-01-2002قوطيع محمدMٔقوطيع محمدMٔقوطيع محمدMٔقوطيع محمد10611705106117051061170510611705

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-28اقZش MٔرشفاقZش MٔرشفاقZش MٔرشفاقZش Mٔرشف10501068105010681050106810501068

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-21ٕاكتاش سلمىٕاكتاش سلمىٕاكتاش سلمىٕاكتاش سلمى10701306107013061070130610701306

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-08ا�حيا�حيا�حيا�حيحححح حكمية حكمية حكمية حكمية10621226106212261062122610621226���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-13ا�حيلZش شC·ءا�حيلZش شC·ءا�حيلZش شC·ءا�حيلZش شC·ء10601145106011451060114510601145

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-20اكداو حسCناءاكداو حسCناءاكداو حسCناءاكداو حسCناء10491255104912551049125510491255

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ15-05-2000راب MٔسامءtMٔراب MٔسامءtMٔراب MٔسامءtMٔراب Mٔسامء10381309103813091038130910381309

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-09اtرام املشZيش مSالاtرام املشZيش مSالاtرام املشZيش مSالاtرام املشZيش مSال10561077105610771056107710561077

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ20-09-1999رام مصطفىtMٔرام مصطفىtMٔرام مصطفىtMٔرام مصطفى10481263104812631048126310481263

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01اtرامو جناةاtرامو جناةاtرامو جناةاtرامو جناة10381064103810641038106410381064

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-22اtراكو رشCيدةاtراكو رشCيدةاtراكو رشCيدةاtراكو رشCيدة10501032105010321050103210501032

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ13-11-1994راكو زي�بtMٔراكو زي�بtMٔراكو زي�بtMٔراكو زي�ب10331008103310081033100810331008

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ09-01-1999راكو سعيدtMٔراكو سعيدtMٔراكو سعيدtMٔراكو سعيد10571300105713001057130010571300

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-14اtرين شC·ءاtرين شC·ءاtرين شC·ءاtرين شC·ء10371270103712701037127010371270

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-27اtروا سك_نةاtروا سك_نةاtروا سك_نةاtروا سك_نة10491210104912101049121010491210
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-11اtروج Mٔيوباtروج Mٔيوباtروج Mٔيوباtروج Mٔيوب10381412103814121038141210381412

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-01اtروش وqداناtروش وqداناtروش وqداناtروش وqدان10371477103714771037147710371477

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-30اtروم *الء ا�#ناtروم *الء ا�#ناtروم *الء ا�#ناtروم *الء ا�#ن10541313105413131054131310541313

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-07اtر#ران شC·ءاtر#ران شC·ءاtر#ران شC·ءاtر#ران شC·ء10601278106012781060127810601278

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-24اtر#ران �رس#ناtر#ران �رس#ناtر#ران �رس#ناtر#ران �رس#ن10601027106010271060102710601027

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-19اtر�ش wرشىاtر�ش wرشىاtر�ش wرشىاtر�ش wرشى10611319106113191061131910611319

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ11-07-2001ر�ش زي�بtMٔر�ش زي�بtMٔر�ش زي�بtMٔر�ش زي�ب10601362106013621060136210601362

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ20-08-1996رمي �دجيةtMٔرمي �دجيةtMٔرمي �دجيةtMٔرمي �دجية10621046106210461062104610621046���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ20-07-2000رمي زي�بtMٔرمي زي�بtMٔرمي زي�بtMٔرمي زي�ب10481321104813211048132110481321

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ27-10-2001رمي سلمىtMٔرمي سلمىtMٔرمي سلمىtMٔرمي سلمى10701313107013131070131310701313

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-01اtر#ن نعميةاtر#ن نعميةاtر#ن نعميةاtر#ن نعمية10551349105513491055134910551349

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-09اtريندة الياساtريندة الياساtريندة الياساtريندة الياس10641291106412911064129110641291

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-28اtساtس Mٔسامءاtساtس Mٔسامءاtساtس Mٔسامءاtساtس Mٔسامء10611394106113941061139410611394

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-28ا�شCيكش غزالنا�شCيكش غزالنا�شCيكش غزالنا�شCيكش غزالن10621298106212981062129810621298���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

10621146106211461062114610621146àا�طوان هنيàا�طوان هنيàا�طوان هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-27ا�طوان هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-30ا�طيب *ادلا�طيب *ادلا�طيب *ادلا�طيب *ادل10481386104813861048138610481386

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج�Mٔ13-04-1998عمش خو�Mٔعمش خو�Mٔعمش خو�Mٔعمش خو����10421048104210481042104810421048

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-31ا�ا�ا�ا�لكلكلكلك شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10371068103710681037106810371068

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج�Mٔ08-07-1996وو زtر�ء�Mٔوو زtر�ء�Mٔوو زtر�ء�Mٔوو زtر�ء10491086104910861049108610491086

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-23اااالكلكلكلكيو#ن يو#ن يو#ن يو#ن حضحضحضحضىىىى10581637105816371058163710581637

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-04اااامكمكمكمكييييحححح ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام10701330107013301070133010701330

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-25اااامكمكمكمكييييحححح مدحية مدحية مدحية مدحية10551187105511871055118710551187

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-26اكنار مرمياكنار مرمياكنار مرمياكنار مرمي10301054103010541030105410301054

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-18اكناو فاطمةاكناو فاطمةاكناو فاطمةاكناو فاطمة10481315104813151048131510481315

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ16-12-1996كناو فاطمةMٔكناو فاطمةMٔكناو فاطمةMٔكناو فاطمة10711041107110411071104110711041

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-18اكنربي نورىاكنربي نورىاكنربي نورىاكنربي نورى10581130105811301058113010581130

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ04-12-1996كندو حSانMٔكندو حSانMٔكندو حSانMٔكندو حSان10381097103810971038109710381097

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-08اكنك م_نةاكنك م_نةاكنك م_نةاكنك م_نة10411043104110431041104310411043

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-05-1999كناكر سك_نةMٔكناكر سك_نةMٔكناكر سك_نةMٔكناكر سك_نة10381232103812321038123210381232

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-08اكنك_و فامضةاكنك_و فامضةاكنك_و فامضةاكنك_و فامضة10491154104911541049115410491154

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ14-03-1999كنوز tرميةMٔكنوز tرميةMٔكنوز tرميةMٔكنوز tرمية10481221104812211048122110481221

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01اكين معراكين معراكين معراكين معر10631268106312681063126810631268

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-07اكنSZة احلسنياكنSZة احلسنياكنSZة احلسنياكنSZة احلسني10591553105915531059155310591553

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-08اtوداد هاجراtوداد هاجراtوداد هاجراtوداد هاجر10201006102010061020100610201006

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ23-02-1995ورو ليىلtMٔورو ليىلtMٔورو ليىلtMٔورو ليىل10141023101410231014102310141023

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-11اtوزالل حSاناtوزالل حSاناtوزالل حSاناtوزالل حSان10551296105512961055129610551296

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ01-08-1997ونض سعادtMٔونض سعادtMٔونض سعادtMٔونض سعاد10571168105711681057116810571168

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-17اtييب محمداtييب محمداtييب محمداtييب محمد10581535105815351058153510581535

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-15اtييب مرمياtييب مرمياtييب مرمياtييب مرمي10501035105010351050103510501035

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجtMٔ20-11-1999يدي وفاءtMٔيدي وفاءtMٔيدي وفاءtMٔيدي وفاء10591587105915871059158710591587

گگگگمييل مرادمييل مرادمييل مرادمييل مراد10371469103714691037146910371469 047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-01اااا

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-�02بدر امال�بدر امال�بدر امال�بدر امال10301040103010401030104010301040

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-05إالUراهميي فاطمةإالUراهميي فاطمةإالUراهميي فاطمةإالUراهميي فاطمة10371014103710141037101410371014

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU�20-11-1994راهميي مSال�Uراهميي مSال�Uراهميي مSال�Uراهميي مSال10601031106010311060103110601031

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-28أ�بيض سامحأ�بيض سامحأ�بيض سامحأ�بيض سامح10211075102110751021107510211075

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-�19جود عز#زة�جود عز#زة�جود عز#زة�جود عز#زة10591379105913791059137910591379

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-03أ�محدي Mٔمميةأ�محدي Mٔمميةأ�محدي Mٔمميةأ�محدي Mٔممية10491116104911161049111610491116

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-16أ�محدي ام_نةأ�محدي ام_نةأ�محدي ام_نةأ�محدي ام_نة10571473105714731057147310571473

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-��28ربي �مسني��ربي �مسني��ربي �مسني��ربي �مسني10141070101410701014107010141070
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-�26خرض شC·ء�خرض شC·ء�خرض شC·ء�خرض شC·ء10611521106115211061152110611521

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-10إالدر�يس ٕابÅسامإالدر�يس ٕابÅسامإالدر�يس ٕابÅسامإالدر�يس ٕابÅسام10371243103712431037124310371243

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-�28در�يس اUراهمي�در�يس اUراهمي�در�يس اUراهمي�در�يس اUراهمي10641262106412621064126210641262

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�26در�يس ا�الم�در�يس ا�الم�در�يس ا�الم�در�يس ا�الم10591442105914421059144210591442

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-�02در�يس املشZيش رqاء�در�يس املشZيش رqاء�در�يس املشZيش رqاء�در�يس املشZيش رqاء10581120105811201058112010581120

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-�29در�يس امال�در�يس امال�در�يس امال�در�يس امال10591103105911031059110310591103

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-�08در�يس امحمد�در�يس امحمد�در�يس امحمد�در�يس امحمد10631044106310441063104410631044

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-�09در�يس اممية�در�يس اممية�در�يس اممية�در�يس اممية10621222106212221062122210621222���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-30إالدر�يس انتصارإالدر�يس انتصارإالدر�يس انتصارإالدر�يس انتصار10591537105915371059153710591537

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-18إالدر�يس بدرإالدر�يس بدرإالدر�يس بدرإالدر�يس بدر10641225106412251064122510641225

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-�01در�يس بنور فوزية�در�يس بنور فوزية�در�يس بنور فوزية�در�يس بنور فوزية10641362106413621064136210641362

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-�07در�يس محزة�در�يس محزة�در�يس محزة�در�يس محزة10631208106312081063120810631208

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-�01در�يس محيد�در�يس محيد�در�يس محيد�در�يس محيد10641091106410911064109110641091

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-19إالدر�يس زي�بإالدر�يس زي�بإالدر�يس زي�بإالدر�يس زي�ب10571273105712731057127310571273

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-�30در�يس سعاد�در�يس سعاد�در�يس سعاد�در�يس سعاد10631368106313681063136810631368

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-�05در�يس عبد الف�اح�در�يس عبد الف�اح�در�يس عبد الف�اح�در�يس عبد الف�اح10631272106312721063127210631272

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-�02در�يس عبد الكرمي�در�يس عبد الكرمي�در�يس عبد الكرمي�در�يس عبد الكرمي10581431105814311058143110581431

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-�01در�يس عبدالكVري�در�يس عبدالكVري�در�يس عبدالكVري�در�يس عبدالكVري10621153106211531062115310621153���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-02إالدر�يس حمسنإالدر�يس حمسنإالدر�يس حمسنإالدر�يس حمسن10571497105714971057149710571497

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-�02در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد10631109106311091063110910631109

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-�02در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد10641339106413391064133910641339

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-06إالدر�يس محمدإالدر�يس محمدإالدر�يس محمدإالدر�يس محمد10571234105712341057123410571234

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�31در�يس مرمي�در�يس مرمي�در�يس مرمي�در�يس مرمي10591445105914451059144510591445

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-�30در�يس مرمي�در�يس مرمي�در�يس مرمي�در�يس مرمي10591261105912611059126110591261

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-�01در�يس مSار�در�يس مSار�در�يس مSار�در�يس مSار10201027102010271020102710201027

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-�16در�يس نعمية�در�يس نعمية�در�يس نعمية�در�يس نعمية10591042105910421059104210591042

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-�29در�يس هاجر�در�يس هاجر�در�يس هاجر�در�يس هاجر10711186107111861071118610711186

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-�29در�يس جهر�در�يس جهر�در�يس جهر�در�يس جهر10631229106312291063122910631229

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-18إالدر�يس جهرإالدر�يس جهرإالدر�يس جهرإالدر�يس جهر10551326105513261055132610551326

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�22در�يس هند�در�يس هند�در�يس هند�در�يس هند10621251106212511062125110621251���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-26إالدر�يس هيبةإالدر�يس هيبةإالدر�يس هيبةإالدر�يس هيبة10641372106413721064137210641372

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-�02در�يس وامس�در�يس وامس�در�يس وامس�در�يس وامس10641029106410291064102910641029

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-�07در�يس وفاء�در�يس وفاء�در�يس وفاء�در�يس وفاء10611029106110291061102910611029

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-05إالدر�يس �رسىإالدر�يس �رسىإالدر�يس �رسىإالدر�يس �رسى10591265105912651059126510591265

10481266104812661048126610481266àراوي مجي�àراوي مجي�àراوي مجي�à039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-�15راوي مجي

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-�18روش حSان�روش حSان�روش حSان�روش حSان10541102105411021054110210541102

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-�21زرق مSال�زرق مSال�زرق مSال�زرق مSال10711109107111091071110910711109

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-�15زعر فاطمة الزهراء�زعر فاطمة الزهراء�زعر فاطمة الزهراء�زعر فاطمة الزهراء10541305105413051054130510541305

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-�11زهاري اسCية�زهاري اسCية�زهاري اسCية�زهاري اسCية10591847105918471059184710591847

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-�08زهاري بديعة�زهاري بديعة�زهاري بديعة�زهاري بديعة10571200105712001057120010571200

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-�28زهاري فاطمة الزهراء�زهاري فاطمة الزهراء�زهاري فاطمة الزهراء�زهاري فاطمة الزهراء10631355106313551063135510631355

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-�02زهاري tوsر�زهاري tوsر�زهاري tوsر�زهاري tوsر10591802105918021059180210591802

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-01أ�زهاري �رسىأ�زهاري �رسىأ�زهاري �رسىأ�زهاري �رسى10381346103813461038134610381346

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-14أ�زهر �دجيةأ�زهر �دجيةأ�زهر �دجيةأ�زهر �دجية10581313105813131058131310581313

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-16أ�زهر هندأ�زهر هندأ�زهر هندأ�زهر هند10641130106411301064113010641130

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-15أ�زهري الهامأ�زهري الهامأ�زهري الهامأ�زهري الهام10631360106313601063136010631360

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�16زهري مرمي�زهري مرمي�زهري مرمي�زهري مرمي10631327106313271063132710631327

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-03أ�زهري وفاءأ�زهري وفاءأ�زهري وفاءأ�زهري وفاء10611457106114571061145710611457

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01أ�زهري يوسفأ�زهري يوسفأ�زهري يوسفأ�زهري يوسف10621161106211611062116110621161���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-�07سعد اميان�سعد اميان�سعد اميان�سعد اميان10581417105814171058141710581417

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-�14شاين �شاين �شاين �شاين حضحضحضحضىىىى10591704105917041059170410591704

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-�14شاين �شاين �شاين �شاين مقمقمقمقرررر10591705105917051059170510591705

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-�13شكر فاطم�شكر فاطم�شكر فاطم�شكر فاطمهههه الزهراء الزهراء الزهراء الزهراء10501241105012411050124110501241

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-�26شهب �دجية�شهب �دجية�شهب �دجية�شهب �دجية10591399105913991059139910591399

TTTT021نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-�10شهب مسرية�شهب مسرية�شهب مسرية�شهب مسرية10641404106414041064140410641404

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-29أ�صب هندأ�صب هندأ�صب هندأ�صب هند10371476103714761037147610371476

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-13أ�صلأ�صلأ�صلأ�صلحححح صفاء صفاء صفاء صفاء10481297104812971048129710481297

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-�09صييل مرمي�صييل مرمي�صييل مرمي�صييل مرمي10581083105810831058108310581083

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-11أ�عرج حسCناءأ�عرج حسCناءأ�عرج حسCناءأ�عرج حسCناء10331028103310281033102810331028

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-�28عواين رشCيد�عواين رشCيد�عواين رشCيد�عواين رشCيد10631119106311191063111910631119

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-24أ�عوج شC·ءأ�عوج شC·ءأ�عوج شC·ءأ�عوج شC·ء10581470105814701058147010581470

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-�12عوج صفاء�عوج صفاء�عوج صفاء�عوج صفاء10611201106112011061120110611201

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-�14فغاين اجلياليل�فغاين اجلياليل�فغاين اجلياليل�فغاين اجلياليل10541061105410611054106110541061

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01أ�أ�أ�أ�مقمقمقمقري رqاءري رqاءري رqاءري رqاء10581195105811951058119510581195

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-���05ل فاطمة الزهراء���ل فاطمة الزهراء���ل فاطمة الزهراء���ل فاطمة الزهراء10601021106010211060102110601021

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-30إالمام Mٔمالإالمام Mٔمالإالمام Mٔمالإالمام Mٔمال10611509106115091061150910611509

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-����13جمجمجمجمد محمدد محمدد محمدد محمد10711137107111371071113710711137

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01أ�مراين *لوي محمدأ�مراين *لوي محمدأ�مراين *لوي محمدأ�مراين *لوي محمد10541156105411561054115610541156

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-25أ�موي سلمىأ�موي سلمىأ�موي سلمىأ�موي سلمى10561400105614001056140010561400

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-01أ�مني حسCناءأ�مني حسCناءأ�مني حسCناءأ�مني حسCناء10621050106210501062105010621050���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

10371138103711381037113810371138àمني هني�àمني هني�àمني هني�àيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-�27مني هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-�02نتايك زي�ب�نتايك زي�ب�نتايك زي�ب�نتايك زي�ب10621134106211341062113410621134���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-�27نتصار tوøر�نتصار tوøر�نتصار tوøر�نتصار tوøر10551202105512021055120210551202

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-�25نصاري حف_ظة�نصاري حف_ظة�نصاري حف_ظة�نصاري حف_ظة10381039103810391038103910381039

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�01نصاري �لمية�نصاري �لمية�نصاري �لمية�نصاري �لمية10621140106211401062114010621140���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-�25نصاري فاطمة�نصاري فاطمة�نصاري فاطمة�نصاري فاطمة10371204103712041037120410371204

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-18أ�نفويس زي�بأ�نفويس زي�بأ�نفويس زي�بأ�نفويس زي�ب10581162105811621058116210581162

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-�01نوار ام_نة�نوار ام_نة�نوار ام_نة�نوار ام_نة10571466105714661057146610571466

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-�08هوي م_نة�هوي م_نة�هوي م_نة�هوي م_نة10641005106410051064100510641005

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15أ�ويل سعادأ�ويل سعادأ�ويل سعادأ�ويل سعاد10561334105613341056133410561334

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-�23وماين شC·ء�وماين شC·ء�وماين شC·ء�وماين شC·ء10551033105510331055103310551033

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-�13يÅمي فاطمة الزهراء�يÅمي فاطمة الزهراء�يÅمي فاطمة الزهراء�يÅمي فاطمة الزهراء10461018104610181046101810461018

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-�05يويب حسCناء�يويب حسCناء�يويب حسCناء�يويب حسCناء10381003103810031038100310381003

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-10البا° جنمةالبا° جنمةالبا° جنمةالبا° جنمة10561063105610631056106310561063

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-15الباردي رqاءالباردي رqاءالباردي رqاءالباردي رqاء10631022106310221063102210631022

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-16الباردي ف�ي�ةالباردي ف�ي�ةالباردي ف�ي�ةالباردي ف�ي�ة10371165103711651037116510371165

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-27الباردي ودادالباردي ودادالباردي ودادالباردي وداد10591371105913711059137110591371

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-25الباردي يو�سالباردي يو�سالباردي يو�سالباردي يو�س10371423103714231037142310371423

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-04البارودي ليىلالبارودي ليىلالبارودي ليىلالبارودي ليىل10611458106114581061145810611458

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-25الباز ٕاtرامالباز ٕاtرامالباز ٕاtرامالباز ٕاtرام10301130103011301030113010301130

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28الباز سهامالباز سهامالباز سهامالباز سهام10381220103812201038122010381220

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-24البازي زهراءالبازي زهراءالبازي زهراءالبازي زهراء10571229105712291057122910571229

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-20البازي شC·ءالبازي شC·ءالبازي شC·ءالبازي شC·ء10381323103813231038132310381323

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-20البازيين زي�بالبازيين زي�بالبازيين زي�بالبازيين زي�ب10411038104110381041103810411038

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-19البازيين Iديةالبازيين Iديةالبازيين Iديةالبازيين Iدية10411158104111581041115810411158

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-09الباسل هاجرالباسل هاجرالباسل هاجرالباسل هاجر10611371106113711061137110611371

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-20الباقوري زي�بالباقوري زي�بالباقوري زي�بالباقوري زي�ب10631103106311031063110310631103

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01البا�يس سوم_ةالبا�يس سوم_ةالبا�يس سوم_ةالبا�يس سوم_ة10491040104910401049104010491040
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-19الباهيل نور ا�#نالباهيل نور ا�#نالباهيل نور ا�#نالباهيل نور ا�#ن10631298106312981063129810631298

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-07البا#ن وفاءالبا#ن وفاءالبا#ن وفاءالبا#ن وفاء10371290103712901037129010371290

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-21الب´ادي Mٔمميةالب´ادي Mٔمميةالب´ادي Mٔمميةالب´ادي Mٔممية10481150104811501048115010481150

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-07الب�اث فاطمة الزهراءالب�اث فاطمة الزهراءالب�اث فاطمة الزهراءالب�اث فاطمة الزهراء10491110104911101049111010491110

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-29الب�ار ع£نالب�ار ع£نالب�ار ع£نالب�ار ع£ن10201123102011231020112310201123

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-29البحراوي سلوىالبحراوي سلوىالبحراوي سلوىالبحراوي سلوى10611275106112751061127510611275

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-08البحراوي فاطمة الزهراءالبحراوي فاطمة الزهراءالبحراوي فاطمة الزهراءالبحراوي فاطمة الزهراء10591736105917361059173610591736

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-12البحراوي نورةالبحراوي نورةالبحراوي نورةالبحراوي نورة10611036106110361061103610611036

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-27البحراوي يوسفالبحراوي يوسفالبحراوي يوسفالبحراوي يوسف10611076106110761061107610611076

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-08البحري اميانالبحري اميانالبحري اميانالبحري اميان10591147105911471059114710591147

10531251105312511053125110531251àالبحري هنيàالبحري هنيàالبحري هنيàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-28البحري هنيTTTT013

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-23البòاري خوالبòاري خوالبòاري خوالبòاري خو����10621127106211271062112710621127���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-24البòاري زي�بالبòاري زي�بالبòاري زي�بالبòاري زي�ب10701027107010271070102710701027

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-05البòاري *اÒشةالبòاري *اÒشةالبòاري *اÒشةالبòاري *اÒشة10641083106410831064108310641083

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-26البòاري فاطمةالبòاري فاطمةالبòاري فاطمةالبòاري فاطمة10591356105913561059135610591356

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-11البòاري مرميالبòاري مرميالبòاري مرميالبòاري مرمي10591321105913211059132110591321

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-04البخيايل wسمةالبخيايل wسمةالبخيايل wسمةالبخيايل wسمة10701321107013211070132110701321

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-08البداوي عبدا¾يدالبداوي عبدا¾يدالبداوي عبدا¾يدالبداوي عبدا¾يد10501003105010031050100310501003

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-20البداوي �سCميةالبداوي �سCميةالبداوي �سCميةالبداوي �سCمية10601015106010151060101510601015

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-23البدر شC·ءالبدر شC·ءالبدر شC·ءالبدر شC·ء10461051104610511046105110461051

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-22البدراوي توف_قالبدراوي توف_قالبدراوي توف_قالبدراوي توف_ق10371044103710441037104410371044

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-18البدراوي زي�بالبدراوي زي�بالبدراوي زي�بالبدراوي زي�ب10591775105917751059177510591775

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-17البدري وئامالبدري وئامالبدري وئامالبدري وئام10561375105613751056137510561375

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-30البدوي دنياالبدوي دنياالبدوي دنياالبدوي دنيا10581354105813541058135410581354

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-11البدوي شC·ءالبدوي شC·ءالبدوي شC·ءالبدوي شC·ء10331014103310141033101410331014

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-29البدوي �مسنيالبدوي �مسنيالبدوي �مسنيالبدوي �مسني10541307105413071054130710541307

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-10الرباالرباالرباالرباضضضض الكVرية الكVرية الكVرية الكVرية10631028106310281063102810631028

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-06الرباق غزالنالرباق غزالنالرباق غزالنالرباق غزالن10141022101410221014102210141022

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-25الرباهميي سهامالرباهميي سهامالرباهميي سهامالرباهميي سهام10481124104811241048112410481124

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-20الرباي اسامءالرباي اسامءالرباي اسامءالرباي اسامء10491396104913961049139610491396

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-12الربج �دجيةالربج �دجيةالربج �دجيةالربج �دجية10211038102110381021103810211038

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-12الرب° حسCناءالرب° حسCناءالرب° حسCناءالرب° حسCناء10531240105312401053124010531240

10501177105011771050117710501177àالرب° هنيàالرب° هنيàالرب° هنيà018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11الرب° هني

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-30الربداوي حسCناءالربداوي حسCناءالربداوي حسCناءالربداوي حسCناء10631041106310411063104110631041

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-14الربزايل فاطمة الزهراءالربزايل فاطمة الزهراءالربزايل فاطمة الزهراءالربزايل فاطمة الزهراء10141068101410681014106810141068

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-15الربيق زي�بالربيق زي�بالربيق زي�بالربيق زي�ب10541207105412071054120710541207

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11الربميك MٔسCيةالربميك MٔسCيةالربميك MٔسCيةالربميك MٔسCية10611560106115601061156010611560

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-12الربين اميانالربين اميانالربين اميانالربين اميان10491175104911751049117510491175

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-16الربهايم Mٔيوبالربهايم Mٔيوبالربهايم Mٔيوبالربهايم Mٔيوب10631234106312341063123410631234

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-08-22الربمهي الشعي _ةالربمهي الشعي _ةالربمهي الشعي _ةالربمهي الشعي _ة10621320106213201062132010621320���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-17الربمهي الهامالربمهي الهامالربمهي الهامالربمهي الهام10621314106213141062131410621314���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02الربهويم �لميةالربهويم �لميةالربهويم �لميةالربهويم �لمية10611473106114731061147310611473

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-28الربهويم سعيدةالربهويم سعيدةالربهويم سعيدةالربهويم سعيدة10611072106110721061107210611072

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-07الربهويم عبد الرحامنالربهويم عبد الرحامنالربهويم عبد الرحامنالربهويم عبد الرحامن10561301105613011056130110561301

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-20الربهميي مسريةالربهميي مسريةالربهميي مسريةالربهميي مسرية10421012104210121042101210421012

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-19الربودي شC·ءالربودي شC·ءالربودي شC·ءالربودي شC·ء10371480103714801037148010371480

MٔمميةMٔمميةMٔمميةMٔممية10481301104813011048130110481301 ّّ 041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-07الربيغيل الربيغيل الربيغيل الربيغيل ّّ

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-15الربمية امالالربمية امالالربمية امالالربمية امال10611125106111251061112510611125

ي مرميي مرميي مرميي مرمي10581148105811481058114810581148 008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-24الربهيالربهيالربهيالربهي����
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-03الزباعي عز#زةالزباعي عز#زةالزباعي عز#زةالزباعي عز#زة10621275106212751062127510621275���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-27الزبدويل Mٔمنيالزبدويل Mٔمنيالزبدويل Mٔمنيالزبدويل Mٔمني10591272105912721059127210591272

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-08ال سCباوي tوsرال سCباوي tوsرال سCباوي tوsرال سCباوي tوsر10621158106211581062115810621158���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-06ال سCتاين محمدال سCتاين محمدال سCتاين محمدال سCتاين محمد10621220106212201062122010621220���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-23ال شCتاوي مسيةال شCتاوي مسيةال شCتاوي مسيةال شCتاوي مسية10371310103713101037131010371310

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-01ال رشاوي سك_نةال رشاوي سك_نةال رشاوي سك_نةال رشاوي سك_نة10591034105910341059103410591034

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-18ال شريي Mٔيوبال شريي Mٔيوبال شريي Mٔيوبال شريي Mٔيوب10611217106112171061121710611217

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-09البصاري ٕاميانالبصاري ٕاميانالبصاري ٕاميانالبصاري ٕاميان10481241104812411048124110481241

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-25البرصاوي جهرالبرصاوي جهرالبرصاوي جهرالبرصاوي جهر10411060104110601041106010411060

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-09البرصاوي �سنيالبرصاوي �سنيالبرصاوي �سنيالبرصاوي �سني10591755105917551059175510591755

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-04البرصي رشCيدالبرصي رشCيدالبرصي رشCيدالبرصي رشCيد10571144105711441057114410571144

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-26البرصي زي�بالبرصي زي�بالبرصي زي�بالبرصي زي�ب10301100103011001030110010301100

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-11البرصي عبدالرحميالبرصي عبدالرحميالبرصي عبدالرحميالبرصي عبدالرحمي10641332106413321064133210641332

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-26البطاش محزةالبطاش محزةالبطاش محزةالبطاش محزة10541068105410681054106810541068

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-12البطيوي املهديالبطيوي املهديالبطيوي املهديالبطيوي املهدي10571305105713051057130510571305

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-01البطيوي امميةالبطيوي امميةالبطيوي امميةالبطيوي اممية10611649106116491061164910611649

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-21البطيوي مرميالبطيوي مرميالبطيوي مرميالبطيوي مرمي10611528106115281061152810611528

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-19البعري فاطنةالبعري فاطنةالبعري فاطنةالبعري فاطنة10601124106011241060112410601124

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-31البعيوي ٕاميانالبعيوي ٕاميانالبعيوي ٕاميانالبعيوي ٕاميان10571248105712481057124810571248

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-10البغادي Iديةالبغادي Iديةالبغادي Iديةالبغادي Iدية10611112106111121061111210611112

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-12البغار كزنةالبغار كزنةالبغار كزنةالبغار كزنة10531164105311641053116410531164

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-04البغدادي امسهانالبغدادي امسهانالبغدادي امسهانالبغدادي امسهان10601029106010291060102910601029

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-23البغدادي wسمةالبغدادي wسمةالبغدادي wسمةالبغدادي wسمة10611710106117101061171010611710

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-10البغدادي زهريةالبغدادي زهريةالبغدادي زهريةالبغدادي زهرية10711049107110491071104910711049

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-10البغدادي عبداحلقالبغدادي عبداحلقالبغدادي عبداحلقالبغدادي عبداحلق10631055106310551063105510631055

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-15البغدادي ف�ي�ةالبغدادي ف�ي�ةالبغدادي ف�ي�ةالبغدادي ف�ي�ة10411016104110161041101610411016

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-25البغدادي لبىنالبغدادي لبىنالبغدادي لبىنالبغدادي لبىن10421072104210721042107210421072

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11البغزاوي مرميالبغزاوي مرميالبغزاوي مرميالبغزاوي مرمي10581519105815191058151910581519

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-03البقال امحدالبقال امحدالبقال امحدالبقال امحد10631105106311051063110510631105

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-08البقال بوشعيبالبقال بوشعيبالبقال بوشعيبالبقال بوشعيب10611315106113151061131510611315

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-28البقايل خوالءالبقايل خوالءالبقايل خوالءالبقايل خوالء10371024103710241037102410371024

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-20البقايل ع£نالبقايل ع£نالبقايل ع£نالبقايل ع£ن10491292104912921049129210491292

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-02البكري دينةالبكري دينةالبكري دينةالبكري دينة10611692106116921061169210611692

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01البكري سCناءالبكري سCناءالبكري سCناءالبكري سCناء10591110105911101059111010591110

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-11البكري هاجرالبكري هاجرالبكري هاجرالبكري هاجر10571470105714701057147010571470

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-06البالبالبالبwwwwوي توف_قوي توف_قوي توف_قوي توف_ق10581397105813971058139710581397

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-11البكوش �سنيالبكوش �سنيالبكوش �سنيالبكوش �سني10641238106412381064123810641238

10551055105510551055105510551055àالباليل هنيàالباليل هنيàالباليل هنيàون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-20الباليل هنيÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT022

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-08البالوي عامدالبالوي عامدالبالوي عامدالبالوي عامد10331022103310221033102210331022

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-09البلغيالبلغيالبلغيالبلغييثيثيثيث حسCناء حسCناء حسCناء حسCناء10301004103010041030100410301004

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-08البل�يس شC·ءالبل�يس شC·ءالبل�يس شC·ءالبل�يس شC·ء10641392106413921064139210641392

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-21البل�يس عبد املوالبل�يس عبد املوالبل�يس عبد املوالبل�يس عبد املوىلىلىلىل10581217105812171058121710581217

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-03البلوطي زي�بالبلوطي زي�بالبلوطي زي�بالبلوطي زي�ب10501103105011031050110310501103

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-26البلوطي هناءالبلوطي هناءالبلوطي هناءالبلوطي هناء10611055106110551061105510611055

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-29البنرصي MٓسCيةالبنرصي MٓسCيةالبنرصي MٓسCيةالبنرصي MٓسCية10601211106012111060121110601211

10541262105412621054126210541262àالبنيك هنيàالبنيك هنيàالبنيك هنيàيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-27البنيك هنيMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT026

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-20البنوري خوالبنوري خوالبنوري خوالبنوري خو����10611075106110751061107510611075

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-20البنZين محمدالبنZين محمدالبنZين محمدالبنZين محمد10631170106311701063117010631170

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-24اااا(هب(هب(هب(هبايل Mٔمميةايل Mٔمميةايل Mٔمميةايل Mٔممية10621156106211561062115610621156���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-16اااا(هب(هب(هب(هب´اوي مرمي´اوي مرمي´اوي مرمي´اوي مرمي10531112105311121053111210531112

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-04اااا(هب(هب(هب(هبوين ٕاميانوين ٕاميانوين ٕاميانوين ٕاميان10381033103810331038103310381033

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-21اااا(هب(هب(هب(هبوين مرميوين مرميوين مرميوين مرمي10381269103812691038126910381269

ي �سنيي �سنيي �سنيي �سني10141214101412141014121410141214 017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-01اااا(هب�(هب�(هب�(هب�

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-02اااا(هب(هب(هب(هبيالت لطيفةيالت لطيفةيالت لطيفةيالت لطيفة10581047105810471058104710581047

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-25البومحيدي امميةالبومحيدي امميةالبومحيدي امميةالبومحيدي اممية10571324105713241057132410571324

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-03البومحيدي هدىالبومحيدي هدىالبومحيدي هدىالبومحيدي هدى10631241106312411063124110631241

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-25البودادي wرشىالبودادي wرشىالبودادي wرشىالبودادي wرشى10371298103712981037129810371298

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-10البودايل MٔسCيةالبودايل MٔسCيةالبودايل MٔسCيةالبودايل MٔسCية10641373106413731064137310641373

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-07البودايل Mٔيوبالبودايل Mٔيوبالبودايل Mٔيوبالبودايل Mٔيوب10641110106411101064111010641110

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-10البودايل زهريالبودايل زهريالبودايل زهريالبودايل زهري10631295106312951063129510631295

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-13البور° ٕاميانالبور° ٕاميانالبور° ٕاميانالبور° ٕاميان10381321103813211038132110381321

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-17البورين ا�ق_وق حفصةالبورين ا�ق_وق حفصةالبورين ا�ق_وق حفصةالبورين ا�ق_وق حفصة10301024103010241030102410301024

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-15البوري �Mٔسالبوري �Mٔسالبوري �Mٔسالبوري �Mٔس10481249104812491048124910481249

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-30البوري *الء ا�#نالبوري *الء ا�#نالبوري *الء ا�#نالبوري *الء ا�#ن10551146105511461055114610551146

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-30البوزراري عبدالغاينالبوزراري عبدالغاينالبوزراري عبدالغاينالبوزراري عبدالغاين10591260105912601059126010591260

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-22البوزيدي د*اءالبوزيدي د*اءالبوزيدي د*اءالبوزيدي د*اء10301019103010191030101910301019

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-29البوزيدي جهرالبوزيدي جهرالبوزيدي جهرالبوزيدي جهر10611609106116091061160910611609

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19البوسCتاين هاجرالبوسCتاين هاجرالبوسCتاين هاجرالبوسCتاين هاجر10591500105915001059150010591500

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-15البورشيفي ملياءالبورشيفي ملياءالبورشيفي ملياءالبورشيفي ملياء10201149102011491020114910201149

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-26البويص زهريةالبويص زهريةالبويص زهريةالبويص زهرية10601292106012921060129210601292

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-11البويص زي�بالبويص زي�بالبويص زي�بالبويص زي�ب10601216106012161060121610601216

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-17البوصريي *اÒشةالبوصريي *اÒشةالبوصريي *اÒشةالبوصريي *اÒشة10561129105611291056112910561129

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-20البوعبيدي �دجيةالبوعبيدي �دجيةالبوعبيدي �دجيةالبوعبيدي �دجية10591085105910851059108510591085

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-10البوعزاوي Mٔسامءالبوعزاوي Mٔسامءالبوعزاوي Mٔسامءالبوعزاوي Mٔسامء10211032102110321021103210211032

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-09البوعز#زي �دجيةالبوعز#زي �دجيةالبوعز#زي �دجيةالبوعز#زي �دجية10381259103812591038125910381259

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-14البوعز#زي عبد الصمدالبوعز#زي عبد الصمدالبوعز#زي عبد الصمدالبوعز#زي عبد الصمد10481070104810701048107010481070

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-28البومعري رqاءالبومعري رqاءالبومعري رqاءالبومعري رqاء10611144106111441061114410611144

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-26البوعناين طاموالبوعناين طاموالبوعناين طاموالبوعناين طامو10621280106212801062128010621280���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-15البوعناين محمدالبوعناين محمدالبوعناين محمدالبوعناين محمد10641153106411531064115310641153

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06البوعيادي فاطمة الزهراءالبوعيادي فاطمة الزهراءالبوعيادي فاطمة الزهراءالبوعيادي فاطمة الزهراء10411155104111551041115510411155

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-21البو*Zيس �رس#نالبو*Zيس �رس#نالبو*Zيس �رس#نالبو*Zيس �رس#ن10141002101410021014100210141002

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-01البو*Zيش �دجيةالبو*Zيش �دجيةالبو*Zيش �دجيةالبو*Zيش �دجية10581626105816261058162610581626

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-02البو*Zيش عبداجلبارالبو*Zيش عبداجلبارالبو*Zيش عبداجلبارالبو*Zيش عبداجلبار10571148105711481057114810571148

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-05البو*Zيش مرميالبو*Zيش مرميالبو*Zيش مرميالبو*Zيش مرمي10621215106212151062121510621215���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-01البوعيطاوي ر^بالبوعيطاوي ر^بالبوعيطاوي ر^بالبوعيطاوي ر^ب10331063103310631033106310331063

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-29البوغف_اين �مسينةالبوغف_اين �مسينةالبوغف_اين �مسينةالبوغف_اين �مسينة10371348103713481037134810371348

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20البوغيين مرميالبوغيين مرميالبوغيين مرميالبوغيين مرمي10631316106313161063131610631316

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-06البويف ر�ابالبويف ر�ابالبويف ر�ابالبويف ر�اب10141056101410561014105610141056

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-04البومويس �زهةالبومويس �زهةالبومويس �زهةالبومويس �زهة10371240103712401037124010371240

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-21البوهايل Mٔسامءالبوهايل Mٔسامءالبوهايل Mٔسامءالبوهايل Mٔسامء10371405103714051037140510371405

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-31البوهايل شC·ءالبوهايل شC·ءالبوهايل شC·ءالبوهايل شC·ء10631376106313761063137610631376

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-11البوهاليل اميانالبوهاليل اميانالبوهاليل اميانالبوهاليل اميان10591141105911411059114110591141

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-08البوهاليل بوUكرالبوهاليل بوUكرالبوهاليل بوUكرالبوهاليل بوUكر10571002105710021057100210571002

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-25البيار يوسفالبيار يوسفالبيار يوسفالبيار يوسف10491228104912281049122810491228

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-15البيرت هاجرالبيرت هاجرالبيرت هاجرالبيرت هاجر10371194103711941037119410371194

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-06البيدايل حسCناءالبيدايل حسCناءالبيدايل حسCناءالبيدايل حسCناء10591676105916761059167610591676

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-20البيض ادر�سالبيض ادر�سالبيض ادر�سالبيض ادر�س10571253105712531057125310571253

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-23البيض محمدالبيض محمدالبيض محمدالبيض محمد10591457105914571059145710591457
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-02البيضوري شC·ءالبيضوري شC·ءالبيضوري شC·ءالبيضوري شC·ء10641148106411481064114810641148

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-15البيضوري عبداملطلبالبيضوري عبداملطلبالبيضوري عبداملطلبالبيضوري عبداملطلب10641061106410611064106110641061

ي ٕاقVالي ٕاقVالي ٕاقVالي ٕاقVال10301036103010361030103610301036 002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-24البهيالبهيالبهيالبهي����

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-07التاج خوالتاج خوالتاج خوالتاج خو����10371113103711131037111310371113

10621302106213021062130210621302àالتاج هنيàالتاج هنيàالتاج هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-22التاج هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-20التاجر ليىلالتاجر ليىلالتاجر ليىلالتاجر ليىل10571029105710291057102910571029

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-02التا° wرشىالتا° wرشىالتا° wرشىالتا° wرشى10711220107112201071122010711220

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26التا° محمد امنيالتا° محمد امنيالتا° محمد امنيالتا° محمد امني10551172105511721055117210551172

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-03التا° مرميالتا° مرميالتا° مرميالتا° مرمي10371350103713501037135010371350

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-05التادري زي�بالتادري زي�بالتادري زي�بالتادري زي�ب10381244103812441038124410381244

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-16التاديل اسامءالتاديل اسامءالتاديل اسامءالتاديل اسامء10611615106116151061161510611615

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-12التاديل Mٔمميةالتاديل Mٔمميةالتاديل Mٔمميةالتاديل Mٔممية10611318106113181061131810611318

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-17التازي ابÅسامالتازي ابÅسامالتازي ابÅسامالتازي ابÅسام10611446106114461061144610611446

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-12التازي امحدالتازي امحدالتازي امحدالتازي امحد10611644106116441061164410611644

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-18التازي زهريالتازي زهريالتازي زهريالتازي زهري10571034105710341057103410571034

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-15التازي فدوىالتازي فدوىالتازي فدوىالتازي فدوى10611230106112301061123010611230

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08التازي هبةالتازي هبةالتازي هبةالتازي هبة10541301105413011054130110541301

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-28التاغي حSانالتاغي حSانالتاغي حSانالتاغي حSان10461049104610491046104910461049

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20التاغي رشيفةالتاغي رشيفةالتاغي رشيفةالتاغي رشيفة10611402106114021061140210611402

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-15التاغي حمالتاغي حمالتاغي حمالتاغي حميييييييي ا�#ن ا�#ن ا�#ن ا�#ن10711031107110311071103110711031

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-07التايق اميانالتايق اميانالتايق اميانالتايق اميان10591184105911841059118410591184

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-04التايق wشارالتايق wشارالتايق wشارالتايق wشار10641330106413301064133010641330

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-19التايق سعادالتايق سعادالتايق سعادالتايق سعاد10571323105713231057132310571323

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-26التايق سوسنالتايق سوسنالتايق سوسنالتايق سوسن10551380105513801055138010551380

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-16التا�نيت خوالتا�نيت خوالتا�نيت خوالتا�نيت خو����10381030103810301038103010381030

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-01التاويل صفاءالتاويل صفاءالتاويل صفاءالتاويل صفاء10461115104611151046111510461115

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-24التاويل محمدالتاويل محمدالتاويل محمدالتاويل محمد10301057103010571030105710301057

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-09التائب �دجيةالتائب �دجيةالتائب �دجيةالتائب �دجية10571426105714261057142610571426

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-06التائب غزالنالتائب غزالنالتائب غزالنالتائب غزالن10611283106112831061128310611283

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-24التائب tوsرالتائب tوsرالتائب tوsرالتائب tوsر10541194105411941054119410541194

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-19التايك tوsرالتايك tوsرالتايك tوsرالتايك tوsر10611222106112221061122210611222

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-03التايك مرميالتايك مرميالتايك مرميالتايك مرمي10491364104913641049136410491364

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-08التاالتاالتاالتايئيئيئيئ فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء10591808105918081059180810591808

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-05التباري محزةالتباري محزةالتباري محزةالتباري محزة10581463105814631058146310581463

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-18التباري tرميةالتباري tرميةالتباري tرميةالتباري tرمية10571074105710741057107410571074

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-08التباعي عبدالكرميالتباعي عبدالكرميالتباعي عبدالكرميالتباعي عبدالكرمي10571388105713881057138810571388

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-24الت´اين �دجيةالت´اين �دجيةالت´اين �دجيةالت´اين �دجية10141165101411651014116510141165

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-21الت´اين فاطمة الزهراءالت´اين فاطمة الزهراءالت´اين فاطمة الزهراءالت´اين فاطمة الزهراء10601047106010471060104710601047

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-09الت´اين �سنيالت´اين �سنيالت´اين �سنيالت´اين �سني10201113102011131020111310201113

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20التحراري �لميةالتحراري �لميةالتحراري �لميةالتحراري �لمية10381207103812071038120710381207

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-25الرتايب محمدالرتايب محمدالرتايب محمدالرتايب محمد10561236105612361056123610561236

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19الرتيب سهامالرتيب سهامالرتيب سهامالرتيب سهام10541208105412081054120810541208

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-31الرتغي �ا�الرتغي �ا�الرتغي �ا�الرتغي �ا�10611690106116901061169010611690

10601371106013711060137110601371àيCالرتيك وسàيCالرتيك وسàيCالرتيك وسàيC041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-25الرتيك وس

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-24الرتيعي ٕالهامالرتيعي ٕالهامالرتيعي ٕالهامالرتيعي ٕالهام10421105104211051042110510421105

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20الالالالزتزتزتزتاريب مرمياريب مرمياريب مرمياريب مرمي10571174105711741057117410571174

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-25التغامري يو�سالتغامري يو�سالتغامري يو�سالتغامري يو�س10371137103711371037113710371137

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-04التقي �دجيةالتقي �دجيةالتقي �دجيةالتقي �دجية10501104105011041050110410501104

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-20التقي سارةالتقي سارةالتقي سارةالتقي سارة10591069105910691059106910591069
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-13التقي �سنيالتقي �سنيالتقي �سنيالتقي �سني10551304105513041055130410551304

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04التاكين �دجيةالتاكين �دجيةالتاكين �دجيةالتاكين �دجية10611188106111881061118810611188

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01التاكين زي�بالتاكين زي�بالتاكين زي�بالتاكين زي�ب10381099103810991038109910381099

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-25التاكين جهرالتاكين جهرالتاكين جهرالتاكين جهر10611451106114511061145110611451

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-11ال>ري محمدال>ري محمدال>ري محمدال>ري محمد10381392103813921038139210381392

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-06اااا(هت(هت(هت(هتايم ايوبايم ايوبايم ايوبايم ايوب10541016105410161054101610541016

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-18اااا(هت(هت(هت(هتايم سعادايم سعادايم سعادايم سعاد10481010104810101048101010481010

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-18اااا(هت(هت(هت(هتايم سهامايم سهامايم سهامايم سهام10611286106112861061128610611286

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-26التوايب سهامالتوايب سهامالتوايب سهامالتوايب سهام10621145106211451062114510621145���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-25التوايب عز#زةالتوايب عز#زةالتوايب عز#زةالتوايب عز#زة10641108106411081064110810641108

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-22التوات ماqدةالتوات ماqدةالتوات ماqدةالتوات ماqدة10541118105411181054111810541118

008فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-01التويب حSانالتويب حSانالتويب حSانالتويب حSان10301141103011411030114110301141

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-07التويب �دجيةالتويب �دجيةالتويب �دجيةالتويب �دجية10581132105811321058113210581132

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01التودي �در�يس راحبةالتودي �در�يس راحبةالتودي �در�يس راحبةالتودي �در�يس راحبة10481352104813521048135210481352

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-04التورايب شC·ءالتورايب شC·ءالتورايب شC·ءالتورايب شC·ء10711147107111471071114710711147

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-08التورايب مSالالتورايب مSالالتورايب مSالالتورايب مSال10561388105613881056138810561388

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-12التوري امميةالتوري امميةالتوري امميةالتوري اممية10701307107013071070130710701307

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-17التوزي حسCناءالتوزي حسCناءالتوزي حسCناءالتوزي حسCناء10501254105012541050125410501254

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-11التويك �دجيةالتويك �دجيةالتويك �دجيةالتويك �دجية10551032105510321055103210551032

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-05التويك معادالتويك معادالتويك معادالتويك معاد10701302107013021070130210701302

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-06التويم Mٔسامءالتويم Mٔسامءالتويم Mٔسامءالتويم Mٔسامء10631030106310301063103010631030

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-05التويم سهامالتويم سهامالتويم سهامالتويم سهام10631396106313961063139610631396

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-28التويم tرميالتويم tرميالتويم tرميالتويم tرمي10641294106412941064129410641294

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01التويم محمدالتويم محمدالتويم محمدالتويم محمد10601050106010501060105010601050

10371332103713321037133210371332à_ التويم نà_ التويم نà_ التويم نà_ يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-18التويم نCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-14التويم هاجرالتويم هاجرالتويم هاجرالتويم هاجر10601376106013761060137610601376

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-29التو�يس احلسنالتو�يس احلسنالتو�يس احلسنالتو�يس احلسن10581610105816101058161010581610

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-08التو#ريب �سCميةالتو#ريب �سCميةالتو#ريب �سCميةالتو#ريب �سCمية10491300104913001049130010491300

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-20التو#ريس الهامالتو#ريس الهامالتو#ريس الهامالتو#ريس الهام10611363106113631061136310611363

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-13التZيس مسريالتZيس مسريالتZيس مسريالتZيس مسري10371433103714331037143310371433

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-21التيويت Mٔم_نةالتيويت Mٔم_نةالتيويت Mٔم_نةالتيويت Mٔم_نة10461048104610481046104810461048

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-10الالالالثثثثل´اوي حSانل´اوي حSانل´اوي حSانل´اوي حSان10711085107110851071108510711085

10421044104210441042104410421044óوري عبد�óوري عبد�óوري عبد�ó013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-03الالالالثثثثوري عبد�

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-15اجلاUرية سك_نةاجلاUرية سك_نةاجلاUرية سك_نةاجلاUرية سك_نة10611517106115171061151710611517

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-13اجلامويس tوsراجلامويس tوsراجلامويس tوsراجلامويس tوsر10501210105012101050121010501210

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-25اجلامويس �رسااجلامويس �رسااجلامويس �رسااجلامويس �رسا10631399106313991063139910631399

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-01اجلاوي tوsراجلاوي tوsراجلاوي tوsراجلاوي tوsر10371059103710591037105910371059

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-06اجلاوي مىناجلاوي مىناجلاوي مىناجلاوي مىن10581242105812421058124210581242

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01اجلباري سCناءاجلباري سCناءاجلباري سCناءاجلباري سCناء10571080105710801057108010571080

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-10اجلبايص سلمىاجلبايص سلمىاجلبايص سلمىاجلبايص سلمى10711086107110861071108610711086

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-22اجلبايل Iديةاجلبايل Iديةاجلبايل Iديةاجلبايل Iدية10481122104811221048112210481122

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-08اجلرباوي زي�باجلرباوي زي�باجلرباوي زي�باجلرباوي زي�ب10611533106115331061153310611533

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-15اجلربي Mٔسامءاجلربي Mٔسامءاجلربي Mٔسامءاجلربي Mٔسامء10491297104912971049129710491297

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-09اجلبيل ح_اةاجلبيل ح_اةاجلبيل ح_اةاجلبيل ح_اة10641223106412231064122310641223

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-30اجلبيل سكVنةاجلبيل سكVنةاجلبيل سكVنةاجلبيل سكVنة10591225105912251059122510591225

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-26اجلداد ف_صلاجلداد ف_صلاجلداد ف_صلاجلداد ف_صل10381345103813451038134510381345

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-02اجلداد tوsراجلداد tوsراجلداد tوsراجلداد tوsر10381077103810771038107710381077

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-17اجلديدي صرب#ناجلديدي صرب#ناجلديدي صرب#ناجلديدي صرب#ن10551014105510141055101410551014

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-26اجلراري زي�باجلراري زي�باجلراري زي�باجلراري زي�ب10701033107010331070103310701033
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-08اجلرايف امميةاجلرايف امميةاجلرايف امميةاجلرايف اممية10591320105913201059132010591320

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-15اجلرqاري معراجلرqاري معراجلرqاري معراجلرqاري معر10621185106211851062118510621185���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-26اجلرج_ين ابÅساماجلرج_ين ابÅساماجلرج_ين ابÅساماجلرج_ين ابÅسام10301137103011371030113710301137

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-25اجلريف هاجراجلريف هاجراجلريف هاجراجلريف هاجر10601020106010201060102010601020

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-20اجلرماطي �ااجلرماطي �ااجلرماطي �ااجلرماطي �امتمتمتمت10211069102110691021106910211069

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-28اجلرموين �لميةاجلرموين �لميةاجلرموين �لميةاجلرموين �لمية10571363105713631057136310571363

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-25اجلرويم نعميةاجلرويم نعميةاجلرويم نعميةاجلرويم نعمية10621114106211141062111410621114���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-16اجلريد زtر�ءاجلريد زtر�ءاجلريد زtر�ءاجلريد زtر�ء10301028103010281030102810301028

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-03اجلر#ر سارةاجلر#ر سارةاجلر#ر سارةاجلر#ر سارة10491381104913811049138110491381

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-26اجلريفي مرمياجلريفي مرمياجلريفي مرمياجلريفي مرمي10701046107010461070104610701046

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-17اجلزويل هاجراجلزويل هاجراجلزويل هاجراجلزويل هاجر10481063104810631048106310481063

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-15اجلعفري احساناجلعفري احساناجلعفري احساناجلعفري احسان10581503105815031058150310581503

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-09اجلعفري Mٔسامءاجلعفري Mٔسامءاجلعفري Mٔسامءاجلعفري Mٔسامء10601099106010991060109910601099

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-11اجلعفري العاليةاجلعفري العاليةاجلعفري العاليةاجلعفري العالية10141026101410261014102610141026

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-01اجلعفري ح_اةاجلعفري ح_اةاجلعفري ح_اةاجلعفري ح_اة10621067106210671062106710621067���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-01اجلعفري �دجيةاجلعفري �دجيةاجلعفري �دجيةاجلعفري �دجية10641081106410811064108110641081

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01اجلعفري ليىلاجلعفري ليىلاجلعفري ليىلاجلعفري ليىل10631112106311121063111210631112

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-25اجلعفري جنوىاجلعفري جنوىاجلعفري جنوىاجلعفري جنوى10561397105613971056139710561397

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-14اجلفري لكVريةاجلفري لكVريةاجلفري لكVريةاجلفري لكVرية10371376103713761037137610371376

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-24اجلاكين حسCناءاجلاكين حسCناءاجلاكين حسCناءاجلاكين حسCناء10701267107012671070126710701267

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-14اجلاكين �دجيةاجلاكين �دجيةاجلاكين �دجيةاجلاكين �دجية10301038103010381030103810301038

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-20اجلالب فاطمة الزهراءاجلالب فاطمة الزهراءاجلالب فاطمة الزهراءاجلالب فاطمة الزهراء10591720105917201059172010591720

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-09اجلÛي زوبيدةاجلÛي زوبيدةاجلÛي زوبيدةاجلÛي زوبيدة10481343104813431048134310481343

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-04اجلÛي زي�باجلÛي زي�باجلÛي زي�باجلÛي زي�ب10501134105011341050113410501134

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-25اجلÛي جهراجلÛي جهراجلÛي جهراجلÛي جهر10501066105010661050106610501066

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-25امجلايل �دجيةامجلايل �دجيةامجلايل �دجيةامجلايل �دجية10371196103711961037119610371196

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-04اجلنايت ماqدةاجلنايت ماqدةاجلنايت ماqدةاجلنايت ماqدة10601001106010011060100110601001

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-18اجلواهري سCناءاجلواهري سCناءاجلواهري سCناءاجلواهري سCناء10541019105410191054101910541019

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-12اجلواليل �دجيةاجلواليل �دجيةاجلواليل �دجيةاجلواليل �دجية10561094105610941056109410561094

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-21اجلوهري �لميةاجلوهري �لميةاجلوهري �لميةاجلوهري �لمية10611092106110921061109210611092

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-28اجلوهري شC·ءاجلوهري شC·ءاجلوهري شC·ءاجلوهري شC·ء10611438106114381061143810611438

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-21اجلياد �دجيةاجلياد �دجيةاجلياد �دجيةاجلياد �دجية10701332107013321070133210701332

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-12احلاwيش احلاwيش احلاwيش احلاwيش جمجمجمجمدولنيدولنيدولنيدولني10541127105411271054112710541127

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-03احلااحلااحلااحلامتمتمتمتي فاطمة الزهراءي فاطمة الزهراءي فاطمة الزهراءي فاطمة الزهراء10211058102110581021105810211058

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-26احلااحلااحلااحلامتمتمتمتي مدحيةي مدحيةي مدحيةي مدحية10551163105511631055116310551163

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-11احلاج الطاهر خواحلاج الطاهر خواحلاج الطاهر خواحلاج الطاهر خو����10541309105413091054130910541309

10491232104912321049123210491232àرامي مجيU احلاجàرامي مجيU احلاجàرامي مجيU احلاجàرامي مجيU يب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-15احلاجMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ 038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-10احلاجب Mٔمميةاحلاجب Mٔمميةاحلاجب Mٔمميةاحلاجب Mٔممية10601167106011671060116710601167

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-28احلاجيب شC·ءاحلاجيب شC·ءاحلاجيب شC·ءاحلاجيب شC·ء10641361106413611064136110641361

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-01احلاجز مرمياحلاجز مرمياحلاجز مرمياحلاجز مرمي10631068106310681063106810631068

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-06احلا° اسامءاحلا° اسامءاحلا° اسامءاحلا° اسامء10641345106413451064134510641345

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28احلا° الهامشيةاحلا° الهامشيةاحلا° الهامشيةاحلا° الهامشية10621198106211981062119810621198���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-15احلا° فاطمةاحلا° فاطمةاحلا° فاطمةاحلا° فاطمة10571007105710071057100710571007

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-14احلا° فاطمة الزهراءاحلا° فاطمة الزهراءاحلا° فاطمة الزهراءاحلا° فاطمة الزهراء10421109104211091042110910421109

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-05احلا° هاجراحلا° هاجراحلا° هاجراحلا° هاجر10711221107112211071122110711221

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-06احلا° وسCمياحلا° وسCمياحلا° وسCمياحلا° وسCمي10371439103714391037143910371439

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-10احلاد مSيةاحلاد مSيةاحلاد مSيةاحلاد مSية10141113101411131014111310141113

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-18احلادي ليىلاحلادي ليىلاحلادي ليىلاحلادي ليىل10561112105611121056111210561112

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-04احلادي يو�ساحلادي يو�ساحلادي يو�ساحلادي يو�س10581113105811131058111310581113
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-28احلاديق tرميةاحلاديق tرميةاحلاديق tرميةاحلاديق tرمية10141088101410881014108810141088

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-20احلاريت Mٔمميةاحلاريت Mٔمميةاحلاريت Mٔمميةاحلاريت Mٔممية10611566106115661061156610611566

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-29احلاراحلاراحلاراحلاريثيثيثيث �دجية �دجية �دجية �دجية10571166105711661057116610571166

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-04احلارم Iرصاحلارم Iرصاحلارم Iرصاحلارم Iرص10591596105915961059159610591596

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-09احلاري مرمياحلاري مرمياحلاري مرمياحلاري مرمي10581023105810231058102310581023

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-16احلايض اسامءاحلايض اسامءاحلايض اسامءاحلايض اسامء10631184106311841063118410631184

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-12احلايض �دجيةاحلايض �دجيةاحلايض �دجيةاحلايض �دجية10571312105713121057131210571312

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-11احلايض عز#زةاحلايض عز#زةاحلايض عز#زةاحلايض عز#زة10601064106010641060106410601064

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-11احلافظون بورشىاحلافظون بورشىاحلافظون بورشىاحلافظون بورشى10561145105611451056114510561145

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-29احلافظون �دجيةاحلافظون �دجيةاحلافظون �دجيةاحلافظون �دجية10561385105613851056138510561385

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-10احلافظون tرميةاحلافظون tرميةاحلافظون tرميةاحلافظون tرمية10501031105010311050103110501031

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-17احلافظي Mٔيوباحلافظي Mٔيوباحلافظي Mٔيوباحلافظي Mٔيوب10601373106013731060137310601373

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-15احلافظي رق_ةاحلافظي رق_ةاحلافظي رق_ةاحلافظي رق_ة10621148106211481062114810621148���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01احلافظي عبد الوا�داحلافظي عبد الوا�داحلافظي عبد الوا�داحلافظي عبد الوا�د10641109106411091064110910641109

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-02احلااحلااحلااحلامكمكمكمكي سهامي سهامي سهامي سهام10591565105915651059156510591565

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-15احلاملي امميةاحلاملي امميةاحلاملي امميةاحلاملي اممية10501233105012331050123310501233

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-17احلامدي مرمياحلامدي مرمياحلامدي مرمياحلامدي مرمي10201138102011381020113810201138

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-16احلايد لبىناحلايد لبىناحلايد لبىناحلايد لبىن10371107103711071037110710371107

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-21احلايل طارقاحلايل طارقاحلايل طارقاحلايل طارق10491226104912261049122610491226

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-08احلبايب �دجيةاحلبايب �دجيةاحلبايب �دجيةاحلبايب �دجية10711175107111751071117510711175

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-10احلبايب سك_نةاحلبايب سك_نةاحلبايب سك_نةاحلبايب سك_نة10571183105711831057118310571183

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-11احلباري Mٔميناحلباري Mٔميناحلباري Mٔميناحلباري Mٔمين10701255107012551070125510701255

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-16احلبال رنمياحلبال رنمياحلبال رنمياحلبال رنمي10561097105610971056109710561097

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-11احل يش �دجيةاحل يش �دجيةاحل يش �دجيةاحل يش �دجية10591295105912951059129510591295

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-30احل يش سك_نةاحل يش سك_نةاحل يش سك_نةاحل يش سك_نة10561284105612841056128410561284

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-01احلبيل طامواحلبيل طامواحلبيل طامواحلبيل طامو10551111105511111055111110551111

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-21احلبZب ابÅساماحلبZب ابÅساماحلبZب ابÅساماحلبZب ابÅسام10371130103711301037113010371130

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01احل´ا° سعداحل´ا° سعداحل´ا° سعداحل´ا° سعد10601268106012681060126810601268

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-10احل´ام مسريةاحل´ام مسريةاحل´ام مسريةاحل´ام مسرية10631056106310561063105610631056

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-16احل´ام مرمياحل´ام مرمياحل´ام مرمياحل´ام مرمي10141141101411411014114110141141

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-03احلجباوي فدوىاحلجباوي فدوىاحلجباوي فدوىاحلجباوي فدوى10571443105714431057144310571443

10591831105918311059183110591831à_ احلجرة نà_ احلجرة نà_ احلجرة نà_ ن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-21احلجرة نUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT042

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-13احلجري امحداحلجري امحداحلجري امحداحلجري امحد10631006106310061063100610631006

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-14احل´يل سامحاحل´يل سامحاحل´يل سامحاحل´يل سامح10601219106012191060121910601219

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01احلجو° رqاءاحلجو° رqاءاحلجو° رqاءاحلجو° رqاء10481197104811971048119710481197

008فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-23احلجو° وصالاحلجو° وصالاحلجو° وصالاحلجو° وصال10301144103011441030114410301144

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-22احلجوي اسامعيلاحلجوي اسامعيلاحلجوي اسامعيلاحلجوي اسامعيل10581303105813031058130310581303

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-09احلجوي فدوىاحلجوي فدوىاحلجوي فدوىاحلجوي فدوى10301093103010931030109310301093

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-16احلجي وئاماحلجي وئاماحلجي وئاماحلجي وئام10631214106312141063121410631214

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-22احلداد العاليةاحلداد العاليةاحلداد العاليةاحلداد العالية10501039105010391050103910501039

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-29احلداد زtر�ءاحلداد زtر�ءاحلداد زtر�ءاحلداد زtر�ء10611405106114051061140510611405

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-13احلداد فاطمة الزهراءاحلداد فاطمة الزهراءاحلداد فاطمة الزهراءاحلداد فاطمة الزهراء10501188105011881050118810501188

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-08احلدادي ابÅساماحلدادي ابÅساماحلدادي ابÅساماحلدادي ابÅسام10411071104110711041107110411071

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-26احلدادي امحمداحلدادي امحمداحلدادي امحمداحلدادي امحمد10631252106312521063125210631252

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-04احلدادي wرشىاحلدادي wرشىاحلدادي wرشىاحلدادي wرشى10491239104912391049123910491239

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-12احلدادي �دجيةاحلدادي �دجيةاحلدادي �دجيةاحلدادي �دجية10621268106212681062126810621268���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-21احلدادي زي�باحلدادي زي�باحلدادي زي�باحلدادي زي�ب10491409104914091049140910491409

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-12احلدادي سوسناحلدادي سوسناحلدادي سوسناحلدادي سوسن10601218106012181060121810601218

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-29احلدادي فاحتةاحلدادي فاحتةاحلدادي فاحتةاحلدادي فاحتة10621257106212571062125710621257���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-03احلدادي لطيفةاحلدادي لطيفةاحلدادي لطيفةاحلدادي لطيفة10601356106013561060135610601356

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-13احلدادي نوالاحلدادي نوالاحلدادي نوالاحلدادي نوال10601089106010891060108910601089

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-28احلداين حكميةاحلداين حكميةاحلداين حكميةاحلداين حكمية10481044104810441048104410481044

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-10احلداوي حسCناءاحلداوي حسCناءاحلداوي حسCناءاحلداوي حسCناء10631032106310321063103210631032

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-19احلداوي فاطمة الزهراءاحلداوي فاطمة الزهراءاحلداوي فاطمة الزهراءاحلداوي فاطمة الزهراء10491163104911631049116310491163

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08احلدqام نوالاحلدqام نوالاحلدqام نوالاحلدqام نوال10611430106114301061143010611430

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-28احلدوي �دجيةاحلدوي �دجيةاحلدوي �دجيةاحلدوي �دجية10461040104610401046104010461040

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-29احلر املهدياحلر املهدياحلر املهدياحلر املهدي10551061105510611055106110551061

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-16احلر tوsراحلر tوsراحلر tوsراحلر tوsر10491328104913281049132810491328

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-01احلرار عبدالغفوراحلرار عبدالغفوراحلرار عبدالغفوراحلرار عبدالغفور10591887105918871059188710591887

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-19احلراري �ا�احلراري �ا�احلراري �ا�احلراري �ا�10591668105916681059166810591668

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28احلراري �دجيةاحلراري �دجيةاحلراري �دجيةاحلراري �دجية10581452105814521058145210581452

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-22احلريت Mٔمميةاحلريت Mٔمميةاحلريت Mٔمميةاحلريت Mٔممية10481383104813831048138310481383

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-29احلريت مصطفىاحلريت مصطفىاحلريت مصطفىاحلريت مصطفى10491088104910881049108810491088

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-26احلرش خواحلرش خواحلرش خواحلرش خو����10201022102010221020102210201022

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-23احلريش ليىلاحلريش ليىلاحلريش ليىلاحلريش ليىل10631400106314001063140010631400

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-13احلرفوي كزنةاحلرفوي كزنةاحلرفوي كزنةاحلرفوي كزنة10601339106013391060133910601339

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-10احلراكيت فاطمة الزهراءاحلراكيت فاطمة الزهراءاحلراكيت فاطمة الزهراءاحلراكيت فاطمة الزهراء10571283105712831057128310571283

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-01احلراكيت مرمياحلراكيت مرمياحلراكيت مرمياحلراكيت مرمي10561123105611231056112310561123

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-10احلروري امميةاحلروري امميةاحلروري امميةاحلروري اممية10491386104913861049138610491386

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-26احلري فاطمة الزهراءاحلري فاطمة الزهراءاحلري فاطمة الزهراءاحلري فاطمة الزهراء10491057104910571049105710491057

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-15احلر#ري سCناءاحلر#ري سCناءاحلر#ري سCناءاحلر#ري سCناء10591200105912001059120010591200

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-20احلزوي حسCناءاحلزوي حسCناءاحلزوي حسCناءاحلزوي حسCناء10541034105410341054103410541034

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-02احلساين سعيداحلساين سعيداحلساين سعيداحلساين سعيد10531180105311801053118010531180

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-02احلسكة �زهةاحلسكة �زهةاحلسكة �زهةاحلسكة �زهة10481019104810191048101910481019

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-04احلسCناوي ثوريةاحلسCناوي ثوريةاحلسCناوي ثوريةاحلسCناوي ثورية10591159105911591059115910591159

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-01احلسCناوي حسCناءاحلسCناوي حسCناءاحلسCناوي حسCناءاحلسCناوي حسCناء10491080104910801049108010491080

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15احلسCناوي عبد ا÷لطيفاحلسCناوي عبد ا÷لطيفاحلسCناوي عبد ا÷لطيفاحلسCناوي عبد ا÷لطيف10381338103813381038133810381338

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-17احلسCناوي ف�ي�ةاحلسCناوي ف�ي�ةاحلسCناوي ف�ي�ةاحلسCناوي ف�ي�ة10611147106111471061114710611147

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-24احلسCين امحداحلسCين امحداحلسCين امحداحلسCين امحد10611323106113231061132310611323

10421125104211251042112510421125àين العلوي سهيCاحلسàين العلوي سهيCاحلسàين العلوي سهيCاحلسàين العلوي سهيC017عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-15احلس

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-05احلسCين الهاماحلسCين الهاماحلسCين الهاماحلسCين الهام10611028106110281061102810611028

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-18احلسCين سك_نةاحلسCين سك_نةاحلسCين سك_نةاحلسCين سك_نة10481388104813881048138810481388

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-07احلسCين tوsراحلسCين tوsراحلسCين tوsراحلسCين tوsر10601082106010821060108210601082

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-19احلسوين امSةاحلسوين امSةاحلسوين امSةاحلسوين امSة10481316104813161048131610481316

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-30احلسوين �دجيةاحلسوين �دجيةاحلسوين �دجيةاحلسوين �دجية10711032107110321071103210711032

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-11احلسوين زي�باحلسوين زي�باحلسوين زي�باحلسوين زي�ب10591811105918111059181110591811

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-16احلسوين فاطمةاحلسوين فاطمةاحلسوين فاطمةاحلسوين فاطمة10621262106212621062126210621262���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-17احلسZين مرمياحلسZين مرمياحلسZين مرمياحلسZين مرمي10541094105410941054109410541094

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-28احلصيين �Mٔساحلصيين �Mٔساحلصيين �Mٔساحلصيين �Mٔس10591357105913571059135710591357

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-24احلرضي ٕاسالماحلرضي ٕاسالماحلرضي ٕاسالماحلرضي ٕاسالم10611049106110491061104910611049

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-13احلرضي فوزيةاحلرضي فوزيةاحلرضي فوزيةاحلرضي فوزية10711020107110201071102010711020

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11احلطاب �Uراهميي اtراماحلطاب �Uراهميي اtراماحلطاب �Uراهميي اtراماحلطاب �Uراهميي اtرام10501209105012091050120910501209

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-14احلطاب �دجيةاحلطاب �دجيةاحلطاب �دجيةاحلطاب �دجية10631024106310241063102410631024

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20احلطايب محزةاحلطايب محزةاحلطايب محزةاحلطايب محزة10611545106115451061154510611545

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28احلف_ان حسناحلف_ان حسناحلف_ان حسناحلف_ان حسن10561282105612821056128210561282

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-21احلف_ان خواحلف_ان خواحلف_ان خواحلف_ان خو����10701023107010231070102310701023

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-14احلف_ان سهاماحلف_ان سهاماحلف_ان سهاماحلف_ان سهام10591116105911161059111610591116

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-22احلف_ان فاطمة الزهراءاحلف_ان فاطمة الزهراءاحلف_ان فاطمة الزهراءاحلف_ان فاطمة الزهراء10581449105814491058144910581449
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-11احلف_ظي خواحلف_ظي خواحلف_ظي خواحلف_ظي خو����10581245105812451058124510581245

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-15احلقي ع£ناحلقي ع£ناحلقي ع£ناحلقي ع£ن10601334106013341060133410601334

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-20احلق_قي �منياحلق_قي �منياحلق_قي �منياحلق_قي �مني10621091106210911062109110621091���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-22احلكميي حسCناءاحلكميي حسCناءاحلكميي حسCناءاحلكميي حسCناء10591239105912391059123910591239

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-20احلكميي حكميةاحلكميي حكميةاحلكميي حكميةاحلكميي حكمية10601030106010301060103010601030

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-08احلكميي �سCميةاحلكميي �سCميةاحلكميي �سCميةاحلكميي �سCمية10481163104811631048116310481163

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-09احلاليب معراحلاليب معراحلاليب معراحلاليب معر10141038101410381014103810141038

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-25احلالوي اسCيةاحلالوي اسCيةاحلالوي اسCيةاحلالوي اسCية10591381105913811059138110591381

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01احلالوي ٕامياناحلالوي ٕامياناحلالوي ٕامياناحلالوي ٕاميان10641165106411651064116510641165

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-28احلالوي �ا�احلالوي �ا�احلالوي �ا�احلالوي �ا�10641280106412801064128010641280

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-20احلالي رqاءاحلالي رqاءاحلالي رqاءاحلالي رqاء10581189105811891058118910581189

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-10احلليب امميةاحلليب امميةاحلليب امميةاحلليب اممية10531253105312531053125310531253

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-15احلà فدوىاحلà فدوىاحلà فدوىاحلà فدوى10591848105918481059184810591848

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-08احللو سهاماحللو سهاماحللو سهاماحللو سهام10631374106313741063137410631374

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-16احللوي Mٔم_نةاحللوي Mٔم_نةاحللوي Mٔم_نةاحللوي Mٔم_نة10611214106112141061121410611214

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-13احللوي حفصاءاحللوي حفصاءاحللوي حفصاءاحللوي حفصاء10371054103710541037105410371054

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-13احللوي مرمياحللوي مرمياحللوي مرمياحللوي مرمي10481236104812361048123610481236

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-10احللوي جنوىاحللوي جنوىاحللوي جنوىاحللوي جنوى10611063106110631061106310611063

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-09احللوي جهراحللوي جهراحللوي جهراحللوي جهر10381337103813371038133710381337

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20احللوي وفاءاحللوي وفاءاحللوي وفاءاحللوي وفاء10631094106310941063109410631094

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-15احللوي يوسفاحللوي يوسفاحللوي يوسفاحللوي يوسف10611193106111931061119310611193

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-03احليل سارةاحليل سارةاحليل سارةاحليل سارة10141041101410411014104110141041

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-29احليل مرمياحليل مرمياحليل مرمياحليل مرمي10641314106413141064131410641314

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-20امحلايم ايةامحلايم ايةامحلايم ايةامحلايم اية10591395105913951059139510591395

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-17امحلايم �دجيةامحلايم �دجيةامحلايم �دجيةامحلايم �دجية10611168106111681061116810611168

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14امحلايم سعادامحلايم سعادامحلايم سعادامحلايم سعاد10501118105011181050111810501118

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-30امحلايم *اÒشةامحلايم *اÒشةامحلايم *اÒشةامحلايم *اÒشة10711016107110161071101610711016

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-26امحلاين سهامامحلاين سهامامحلاين سهامامحلاين سهام10621178106211781062117810621178���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-22امحلداين رف_قةامحلداين رف_قةامحلداين رف_قةامحلداين رف_قة10381016103810161038101610381016

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-04امحلداين شC·ءامحلداين شC·ءامحلداين شC·ءامحلداين شC·ء10421045104210451042104510421045

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01امحلداين هدىامحلداين هدىامحلداين هدىامحلداين هدى10301010103010101030101010301010

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-24امحلداوي Mٔيوبامحلداوي Mٔيوبامحلداوي Mٔيوبامحلداوي Mٔيوب10561020105610201056102010561020

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-14امحلداوي زي�بامحلداوي زي�بامحلداوي زي�بامحلداوي زي�ب10581585105815851058158510581585

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-25امحلداوي فاطمة الزهراءامحلداوي فاطمة الزهراءامحلداوي فاطمة الزهراءامحلداوي فاطمة الزهراء10421016104210161042101610421016

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-30امحلدوين MٔسCيةامحلدوين MٔسCيةامحلدوين MٔسCيةامحلدوين MٔسCية10381203103812031038120310381203

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-04امحلدوين Mٔم_نةامحلدوين Mٔم_نةامحلدوين Mٔم_نةامحلدوين Mٔم_نة10491018104910181049101810491018

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-21امحلدوين Mٔيوبامحلدوين Mٔيوبامحلدوين Mٔيوبامحلدوين Mٔيوب10641299106412991064129910641299

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-04امحلدوين لبىنامحلدوين لبىنامحلدوين لبىنامحلدوين لبىن10541277105412771054127710541277

TTTT021نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-17امحلدوين حيامحلدوين حيامحلدوين حيامحلدوين حيىيىيىيىي10641405106414051064140510641405

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-26امحلدي اسامءامحلدي اسامءامحلدي اسامءامحلدي اسامء10491052104910521049105210491052

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01امحلدي سك_نةامحلدي سك_نةامحلدي سك_نةامحلدي سك_نة10621076106210761062107610621076���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-19امحلدية وفاءامحلدية وفاءامحلدية وفاءامحلدية وفاء10591296105912961059129610591296

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-20امحلراوي Mٔسامءامحلراوي Mٔسامءامحلراوي Mٔسامءامحلراوي Mٔسامء10541165105411651054116510541165

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-15امحلراوي محزةامحلراوي محزةامحلراوي محزةامحلراوي محزة10381313103813131038131310381313

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-05امحلري ابÅسامامحلري ابÅسامامحلري ابÅسامامحلري ابÅسام10491048104910481049104810491048

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-06امحلري عبد الصامدامحلري عبد الصامدامحلري عبد الصامدامحلري عبد الصامد10631042106310421063104210631042

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-03امحلريطي عبد الصمدامحلريطي عبد الصمدامحلريطي عبد الصمدامحلريطي عبد الصمد10701018107010181070101810701018

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-12امحلريطي ن _لامحلريطي ن _لامحلريطي ن _لامحلريطي ن _ل10621313106213131062131310621313���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-13امحلزاوي Mٔم_نةامحلزاوي Mٔم_نةامحلزاوي Mٔم_نةامحلزاوي Mٔم_نة10371465103714651037146510371465
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-12امحلزاوي فاطمةامحلزاوي فاطمةامحلزاوي فاطمةامحلزاوي فاطمة10591148105911481059114810591148

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-02امحلزاوي �سمينةامحلزاوي �سمينةامحلزاوي �سمينةامحلزاوي �سمينة10371047103710471037104710371047

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-06امحلو *Zامحلو *Zامحلو *Zامحلو *Zىسىسىسىس Iدية Iدية Iدية Iدية10381054103810541038105410381054

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-10امحلودي شC·ءامحلودي شC·ءامحلودي شC·ءامحلودي شC·ء10591717105917171059171710591717

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-20امحليدي بورشىامحليدي بورشىامحليدي بورشىامحليدي بورشى10711177107111771071117710711177

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24امحليدي حسCناءامحليدي حسCناءامحليدي حسCناءامحليدي حسCناء10571521105715211057152110571521

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-25امحليدي سعادامحليدي سعادامحليدي سعادامحليدي سعاد10421021104210211042102110421021

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-28امحليدي عبد امحليدامحليدي عبد امحليدامحليدي عبد امحليدامحليدي عبد امحليد10581567105815671058156710581567

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-08امحليدي فاطمةامحليدي فاطمةامحليدي فاطمةامحليدي فاطمة10611397106113971061139710611397

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-01امحلريي امحلريي امحلريي امحلريي جمجمجمجميدةيدةيدةيدة10581150105811501058115010581150

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-02احلنايت اUراهمياحلنايت اUراهمياحلنايت اUراهمياحلنايت اUراهمي10601127106011271060112710601127

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-01احلناش �دجيةاحلناش �دجيةاحلناش �دجيةاحلناش �دجية10371295103712951037129510371295

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-15احلنايف جهراحلنايف جهراحلنايف جهراحلنايف جهر10701331107013311070133110701331

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-29احلنايف يو�ساحلنايف يو�ساحلنايف يو�ساحلنايف يو�س10611299106112991061129910611299

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-27احلنان محمداحلنان محمداحلنان محمداحلنان محمد10571588105715881057158810571588

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-29احلنفاوي �زهةاحلنفاوي �زهةاحلنفاوي �زهةاحلنفاوي �زهة10571185105711851057118510571185

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-07احلنفي شعيباحلنفي شعيباحلنفي شعيباحلنفي شعيب10701123107011231070112310701123

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-07احلنفي عبدالغفوراحلنفي عبدالغفوراحلنفي عبدالغفوراحلنفي عبدالغفور10541200105412001054120010541200

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-18احلنفي غزالناحلنفي غزالناحلنفي غزالناحلنفي غزالن10371118103711181037111810371118

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-25احلنويش Mٔمميةاحلنويش Mٔمميةاحلنويش Mٔمميةاحلنويش Mٔممية10371337103713371037133710371337

10201079102010791020107910201079àاحلواري هنيàاحلواري هنيàاحلواري هنيàيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-28احلواري هنيCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU 004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-14احلواوي سك_نةاحلواوي سك_نةاحلواوي سك_نةاحلواوي سك_نة10631026106310261063102610631026

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-23احلويب جهراحلويب جهراحلويب جهراحلويب جهر10371249103712491037124910371249

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-16احلواحلواحلواحلوضضضض فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء10551344105513441055134410551344

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-06احلويض فاطمةاحلويض فاطمةاحلويض فاطمةاحلويض فاطمة10581611105816111058161110581611

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-25احلوف امياناحلوف امياناحلوف امياناحلوف اميان10381402103814021038140210381402

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-21احلول ام_نةاحلول ام_نةاحلول ام_نةاحلول ام_نة10531078105310781053107810531078

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-29احليار مرمياحليار مرمياحليار مرمياحليار مرمي10591791105917911059179110591791

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-03احليان صف_ةاحليان صف_ةاحليان صف_ةاحليان صف_ة10381095103810951038109510381095

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-02احلياين حسCناءاحلياين حسCناءاحلياين حسCناءاحلياين حسCناء10501164105011641050116410501164

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-11احلياين فاطمة الزهراءاحلياين فاطمة الزهراءاحلياين فاطمة الزهراءاحلياين فاطمة الزهراء10381017103810171038101710381017

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-10احليحي Mٔمميةاحليحي Mٔمميةاحليحي Mٔمميةاحليحي Mٔممية10601132106011321060113210601132

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-28احليدي رqاءاحليدي رqاءاحليدي رqاءاحليدي رqاء10621081106210811062108110621081���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-09احليدي معراحليدي معراحليدي معراحليدي معر10591703105917031059170310591703

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-28احلريش �دجيةاحلريش �دجيةاحلريش �دجيةاحلريش �دجية10701093107010931070109310701093

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-03احلريش سلمىاحلريش سلمىاحلريش سلمىاحلريش سلمى10701135107011351070113510701135

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-02احلزي راضيةاحلزي راضيةاحلزي راضيةاحلزي راضية10491200104912001049120010491200

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-24احلZسويب ٕاtراماحلZسويب ٕاtراماحلZسويب ٕاtراماحلZسويب ٕاtرام10551272105512721055127210551272

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-20احليطي ليىلاحليطي ليىلاحليطي ليىلاحليطي ليىل10611117106111171061111710611117

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-03احليل محزةاحليل محزةاحليل محزةاحليل محزة10541129105411291054112910541129

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-18احليل سهاماحليل سهاماحليل سهاماحليل سهام10631304106313041063130410631304

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-10احلمير حVيبةاحلمير حVيبةاحلمير حVيبةاحلمير حVيبة10641093106410931064109310641093

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-27احلمير �دجيةاحلمير �دجيةاحلمير �دجيةاحلمير �دجية10541009105410091054100910541009

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-27احلمير سهاماحلمير سهاماحلمير سهاماحلمير سهام10541142105411421054114210541142

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-31احلمير شC·ءاحلمير شC·ءاحلمير شC·ءاحلمير شC·ء10331061103310611033106110331061

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-23احلمير صباحاحلمير صباحاحلمير صباحاحلمير صباح10601044106010441060104410601044

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-15احلمير عبد ا÷لطيفاحلمير عبد ا÷لطيفاحلمير عبد ا÷لطيفاحلمير عبد ا÷لطيف10621269106212691062126910621269���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-24احلمير مرمياحلمير مرمياحلمير مرمياحلمير مرمي10591578105915781059157810591578

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-10احلمير م_لوداحلمير م_لوداحلمير م_لوداحلمير م_لود10641318106413181064131810641318
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-25احلميري شC·ءاحلميري شC·ءاحلميري شC·ءاحلميري شC·ء10141220101412201014122010141220

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-19اخلاد#ر كزنةاخلاد#ر كزنةاخلاد#ر كزنةاخلاد#ر كزنة10701021107010211070102110701021

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01اخلاد#ري سارةاخلاد#ري سارةاخلاد#ري سارةاخلاد#ري سارة10481160104811601048116010481160

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-23اخلا�ي ٕاحساناخلا�ي ٕاحساناخلا�ي ٕاحساناخلا�ي ٕاحسان10611494106114941061149410611494

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-04اخلا�ي ارشفاخلا�ي ارشفاخلا�ي ارشفاخلا�ي ارشف10571487105714871057148710571487

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-23اخلا�ي �زهةاخلا�ي �زهةاخلا�ي �زهةاخلا�ي �زهة10561029105610291056102910561029

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-07اخلاوة يوسفاخلاوة يوسفاخلاوة يوسفاخلاوة يوسف10531211105312111053121110531211

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-01اخلا#ن �سCميةاخلا#ن �سCميةاخلا#ن �سCميةاخلا#ن �سCمية10601233106012331060123310601233

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-14اخلبريي الهاماخلبريي الهاماخلبريي الهاماخلبريي الهام10601378106013781060137810601378

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-04اخلدري فاطمة الزهراءاخلدري فاطمة الزهراءاخلدري فاطمة الزهراءاخلدري فاطمة الزهراء10421098104210981042109810421098

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-04اخلدي حSاناخلدي حSاناخلدي حSاناخلدي حSان10571143105711431057114310571143

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-28اخلدي مرمياخلدي مرمياخلدي مرمياخلدي مرمي10631349106313491063134910631349

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-16اخلد#ري السعديةاخلد#ري السعديةاخلد#ري السعديةاخلد#ري السعدية10581185105811851058118510581185

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-03اخلد#ري سلمىاخلد#ري سلمىاخلد#ري سلمىاخلد#ري سلمى10581627105816271058162710581627

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-22اخلد#ري ملياءاخلد#ري ملياءاخلد#ري ملياءاخلد#ري ملياء10461073104610731046107310461073

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-25اخلدميي نورةاخلدميي نورةاخلدميي نورةاخلدميي نورة10331015103310151033101510331015

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-22اخلراب فاطمةاخلراب فاطمةاخلراب فاطمةاخلراب فاطمة10621124106211241062112410621124���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-07اخلرار ندىاخلرار ندىاخلرار ندىاخلرار ندى10371133103711331037113310371133

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-15اخلراز حسCناءاخلراز حسCناءاخلراز حسCناءاخلراز حسCناء10621171106211711062117110621171���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-09اخلرازي �Mٔساخلرازي �Mٔساخلرازي �Mٔساخلرازي �Mٔس10631224106312241063122410631224

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-11اخلرازي انواراخلرازي انواراخلرازي انواراخلرازي انوار10631013106310131063101310631013

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20اخلربويش *اÒشةاخلربويش *اÒشةاخلربويش *اÒشةاخلربويش *اÒشة10491319104913191049131910491319

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-29اخلريب اtراماخلريب اtراماخلريب اtراماخلريب اtرام10601276106012761060127610601276

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01اخلرطمي فاطمة الزهراءاخلرطمي فاطمة الزهراءاخلرطمي فاطمة الزهراءاخلرطمي فاطمة الزهراء10491277104912771049127710491277

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20اخلضار ماqدةاخلضار ماqدةاخلضار ماqدةاخلضار ماqدة10631361106313611063136110631361

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-06اخلضار مرمياخلضار مرمياخلضار مرمياخلضار مرمي10621084106210841062108410621084���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-22اخلرضي سك_نةاخلرضي سك_نةاخلرضي سك_نةاخلرضي سك_نة10611593106115931061159310611593

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-08اخلرضي مسرياخلرضي مسرياخلرضي مسرياخلرضي مسري10531142105311421053114210531142

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-20اخلطاب مرمياخلطاب مرمياخلطاب مرمياخلطاب مرمي10201151102011511020115110201151

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-03اخلطايب ايوباخلطايب ايوباخلطايب ايوباخلطايب ايوب10481129104811291048112910481129

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-12اخلطايب صالح ا�#ناخلطايب صالح ا�#ناخلطايب صالح ا�#ناخلطايب صالح ا�#ن10571016105710161057101610571016

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-02اخلطايب عبد اجلليلاخلطايب عبد اجلليلاخلطايب عبد اجلليلاخلطايب عبد اجلليل10571546105715461057154610571546

10641136106411361064113610641136àاخلطار هنيàاخلطار هنيàاخلطار هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-07اخلطار هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT007

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-30اخلطاري Mٔمميةاخلطاري Mٔمميةاخلطاري Mٔمميةاخلطاري Mٔممية10491270104912701049127010491270

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-29اخلطاط اخلطاط اخلطاط اخلطاط ����اداداداد10531096105310961053109610531096

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-28اخلطباوي سعيدةاخلطباوي سعيدةاخلطباوي سعيدةاخلطباوي سعيدة10591746105917461059174610591746

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-03اخلطفي �دجيةاخلطفي �دجيةاخلطفي �دجيةاخلطفي �دجية10631320106313201063132010631320

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-16اخلطفي رqاءاخلطفي رqاءاخلطفي رqاءاخلطفي رqاء10591621105916211059162110591621

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-08اخلطيب tوsراخلطيب tوsراخلطيب tوsراخلطيب tوsر10641196106411961064119610641196

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-29اخلطييب امميةاخلطييب امميةاخلطييب امميةاخلطييب اممية10491109104911091049110910491109

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-17اخلفق هدىاخلفق هدىاخلفق هدىاخلفق هدى10571440105714401057144010571440

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-11اخلاليل الهاماخلاليل الهاماخلاليل الهاماخلاليل الهام10481065104810651048106510481065

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18اخللفي ابÅساماخللفي ابÅساماخللفي ابÅساماخللفي ابÅسام10481205104812051048120510481205

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-20اخللفي سهاماخللفي سهاماخللفي سهاماخللفي سهام10611023106110231061102310611023

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08اخللفي غزالناخللفي غزالناخللفي غزالناخللفي غزالن10611599106115991061159910611599

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-04اخللويف صفاءاخللويف صفاءاخللويف صفاءاخللويف صفاء10371155103711551037115510371155

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-26اخلليفي عبد اجلباراخلليفي عبد اجلباراخلليفي عبد اجلباراخلليفي عبد اجلبار10631282106312821063128210631282

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01اخلليفي ملياءاخلليفي ملياءاخلليفي ملياءاخلليفي ملياء10611611106116111061161110611611

10481039104810391048103910481039àاخلليفي هنيàاخلليفي هنيàاخلليفي هنيà027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-17اخلليفي هني
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-06اخلليل زهريةاخلليل زهريةاخلليل زهريةاخلليل زهرية10591389105913891059138910591389

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-15اخللييل سلمىاخللييل سلمىاخللييل سلمىاخللييل سلمى10531236105312361053123610531236

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-01امخليس Mٔسامءامخليس Mٔسامءامخليس Mٔسامءامخليس Mٔسامء10481170104811701048117010481170

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-09امخليس �لميةامخليس �لميةامخليس �لميةامخليس �لمية10581296105812961058129610581296

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-09امخليس فوزيةامخليس فوزيةامخليس فوزيةامخليس فوزية10371146103711461037114610371146

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22امخللZيش سلمىامخللZيش سلمىامخللZيش سلمىامخللZيش سلمى10501175105011751050117510501175

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-26اخلنتاش فردوساخلنتاش فردوساخلنتاش فردوساخلنتاش فردوس10501019105010191050101910501019

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-08اخل�شوف شاديةاخل�شوف شاديةاخل�شوف شاديةاخل�شوف شادية10381101103811011038110110381101

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-04اخلو شC·ءاخلو شC·ءاخلو شC·ءاخلو شC·ء10411093104110931041109310411093

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-30اخلويت Mٔسامةاخلويت Mٔسامةاخلويت Mٔسامةاخلويت Mٔسامة10411097104110971041109710411097

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-05اخلودا#ري Iرصاخلودا#ري Iرصاخلودا#ري Iرصاخلودا#ري Iرص10641194106411941064119410641194

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-04اخلودي محزةاخلودي محزةاخلودي محزةاخلودي محزة10601087106010871060108710601087

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-01اخلوري الضاويةاخلوري الضاويةاخلوري الضاويةاخلوري الضاوية10551283105512831055128310551283

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-11اخليار د*اءاخليار د*اءاخليار د*اءاخليار د*اء10571236105712361057123610571236

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-14اخلياط tوsراخلياط tوsراخلياط tوsراخلياط tوsر10601385106013851060138510601385

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-26اخلياطي Mٔم_نةاخلياطي Mٔم_نةاخلياطي Mٔم_نةاخلياطي Mٔم_نة10141032101410321014103210141032

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-20اخلياطي حسناخلياطي حسناخلياطي حسناخلياطي حسن10561220105612201056122010561220

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-20اخلياطي زي�باخلياطي زي�باخلياطي زي�باخلياطي زي�ب10371098103710981037109810371098

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-18اخلياطي سكSيةاخلياطي سكSيةاخلياطي سكSيةاخلياطي سكSية10381153103811531038115310381153

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-27اخلياطي عز#زةاخلياطي عز#زةاخلياطي عز#زةاخلياطي عز#زة10621089106210891062108910621089���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-20اخلياطي فاطمة الزهراءاخلياطي فاطمة الزهراءاخلياطي فاطمة الزهراءاخلياطي فاطمة الزهراء10631372106313721063137210631372

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-17اخلياطي tوsراخلياطي tوsراخلياطي tوsراخلياطي tوsر10501129105011291050112910501129

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-15اخلياطي �زهةاخلياطي �زهةاخلياطي �زهةاخلياطي �زهة10641168106411681064116810641168

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-09اخليدش tرميةاخليدش tرميةاخليدش tرميةاخليدش tرمية10621288106212881062128810621288���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-02اخلري سك_نةاخلري سك_نةاخلري سك_نةاخلري سك_نة10481294104812941048129410481294

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-18اخلري مسريةاخلري مسريةاخلري مسريةاخلري مسرية10581089105810891058108910581089

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-30اخلZشوين ع£ناخلZشوين ع£ناخلZشوين ع£ناخلZشوين ع£ن10711089107110891071108910711089

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-29ا�اديس زي�با�اديس زي�با�اديس زي�با�اديس زي�ب10301059103010591030105910301059

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-04ا�اد�يس الياسا�اد�يس الياسا�اد�يس الياسا�اد�يس الياس10551210105512101055121010551210

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-24ا�اري سCناءا�اري سCناءا�اري سCناءا�اري سCناء10551273105512731055127310551273

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-07ا�ازي tوsرا�ازي tوsرا�ازي tوsرا�ازي tوsر10531128105311281053112810531128

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15ا�ايك رqاءا�ايك رqاءا�ايك رqاءا�ايك رqاء10611575106115751061157510611575

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-08ا�احلي مسيةا�احلي مسيةا�احلي مسيةا�احلي مسية10561317105613171056131710561317

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-10ا�امري محزةا�امري محزةا�امري محزةا�امري محزة10641271106412711064127110641271

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-26ا�اودي اسامءا�اودي اسامءا�اودي اسامءا�اودي اسامء10591136105911361059113610591136

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-26ا�اودي حسCناءا�اودي حسCناءا�اودي حسCناءا�اودي حسCناء10561062105610621056106210561062

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-16ا�اودي عبدالرزاقا�اودي عبدالرزاقا�اودي عبدالرزاقا�اودي عبدالرزاق10561335105613351056133510561335

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20ا�امي ف�ي�ةا�امي ف�ي�ةا�امي ف�ي�ةا�امي ف�ي�ة10641255106412551064125510641255

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-21ا�امئ يوسفا�امئ يوسفا�امئ يوسفا�امئ يوسف10481066104810661048106610481066

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-11ا�اميي عبد الكرميا�اميي عبد الكرميا�اميي عبد الكرميا�اميي عبد الكرمي10611146106111461061114610611146

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-22ا�^ح سك_نةا�^ح سك_نةا�^ح سك_نةا�^ح سك_نة10141147101411471014114710141147

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-25ا�^غ عبد اجلليلا�^غ عبد اجلليلا�^غ عبد اجلليلا�^غ عبد اجلليل10381235103812351038123510381235

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-04ا�بدويب مرميا�بدويب مرميا�بدويب مرميا�بدويب مرمي10141109101411091014110910141109

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-10ا�بياين وهيبةا�بياين وهيبةا�بياين وهيبةا�بياين وهيبة10631259106312591063125910631259

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-25ا��اين فاطمة الزهراءا��اين فاطمة الزهراءا��اين فاطمة الزهراءا��اين فاطمة الزهراء10571537105715371057153710571537

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-21ا�حامين امحدا�حامين امحدا�حامين امحدا�حامين امحد10591639105916391059163910591639

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10ا�حامين �دجيةا�حامين �دجيةا�حامين �دجيةا�حامين �دجية10481256104812561048125610481256

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-14ا�حامين زي�با�حامين زي�با�حامين زي�با�حامين زي�ب10381138103811381038113810381138

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-28ا�حامين سف_انا�حامين سف_انا�حامين سف_انا�حامين سف_ان10591210105912101059121010591210
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-10ا�حامين سك_نةا�حامين سك_نةا�حامين سك_نةا�حامين سك_نة10201037102010371020103710201037

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-01ا�حامين سلمىا�حامين سلمىا�حامين سلمىا�حامين سلمى10561387105613871056138710561387

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10ا�راز ٕاtراما�راز ٕاtراما�راز ٕاtراما�راز ٕاtرام10711148107111481071114810711148

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-17ا�راع جنوىا�راع جنوىا�راع جنوىا�راع جنوى10701110107011101070111010701110

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-02ا�رس نورةا�رس نورةا�رس نورةا�رس نورة10481293104812931048129310481293

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-19ا�رعي ارشاقا�رعي ارشاقا�رعي ارشاقا�رعي ارشاق10531001105310011053100110531001

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-11ا�رعي شC·ءا�رعي شC·ءا�رعي شC·ءا�رعي شC·ء10551185105511851055118510551185

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-16ا�رعي �مسنيا�رعي �مسنيا�رعي �مسنيا�رعي �مسني10331004103310041033100410331004

10611133106111331061113310611133àا�رغي مجيàا�رغي مجيàا�رغي مجيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-26ا�رغي مجيCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 007الالالالثثثثانوية إال*دادية

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-13ا�رقاوي حSانا�رقاوي حSانا�رقاوي حSانا�رقاوي حSان10571382105713821057138210571382

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-02ا�رقاوي زهرةا�رقاوي زهرةا�رقاوي زهرةا�رقاوي زهرة10631100106311001063110010631100

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-28ا�رقاوي غزالنا�رقاوي غزالنا�رقاوي غزالنا�رقاوي غزالن10571036105710361057103610571036

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-02ا�رقاوي tوsرا�رقاوي tوsرا�رقاوي tوsرا�رقاوي tوsر10411150104111501041115010411150

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-29ا�رقاوي مرميا�رقاوي مرميا�رقاوي مرميا�رقاوي مرمي10381175103811751038117510381175

10591323105913231059132310591323àا�رقاوي هنيàا�رقاوي هنيàا�رقاوي هنيàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-15ا�رقاوي هنيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT017

10611298106112981061129810611298àا�رموك مجيàا�رموك مجيàا�رموك مجيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-27ا�رموك مجيCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 014الالالالثثثثانوية إال*دادية

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24ا�روايس اسامءا�روايس اسامءا�روايس اسامءا�روايس اسامء10141197101411971014119710141197

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-23ا�روايش �دجيةا�روايش �دجيةا�روايش �دجيةا�روايش �دجية10591355105913551059135510591355

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-04ا�روش سك_نةا�روش سك_نةا�روش سك_نةا�روش سك_نة10551017105510171055101710551017

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-06ا�رو�ش اسCيةا�رو�ش اسCيةا�رو�ش اسCيةا�رو�ش اسCية10611341106113411061134110611341

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-24ا�رو�ش اوصافا�رو�ش اوصافا�رو�ش اوصافا�رو�ش اوصاف10481094104810941048109410481094

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-08ا�رو�ش زي�با�رو�ش زي�با�رو�ش زي�با�رو�ش زي�ب10491323104913231049132310491323

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01ا�رو�ش شC·ءا�رو�ش شC·ءا�رو�ش شC·ءا�رو�ش شC·ء10601265106012651060126510601265

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-05ا�رو�ش محمدا�رو�ش محمدا�رو�ش محمدا�رو�ش محمد10611067106110671061106710611067

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-13ا�رييب *لوي رشCيدا�رييب *لوي رشCيدا�رييب *لوي رشCيدا�رييب *لوي رشCيد10531053105310531053105310531053

10501165105011651050116510501165àا�ريدي سهيàا�ريدي سهيàا�ريدي سهيà018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-06ا�ريدي سهي

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-15ا�ر�يس سهاما�ر�يس سهاما�ر�يس سهاما�ر�يس سهام10611330106113301061133010611330

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-20ا�رهيمي بديعةا�رهيمي بديعةا�رهيمي بديعةا�رهيمي بديعة10641209106412091064120910641209

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-05ا�ريوش عز#زةا�ريوش عز#زةا�ريوش عز#زةا�ريوش عز#زة10481046104810461048104610481046

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-06ا�ريوش Iديةا�ريوش Iديةا�ريوش Iديةا�ريوش Iدية10301043103010431030104310301043

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-03ا�عيا�عيا�عيا�عيلكلكلكلك ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام10611541106115411061154110611541

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-30ا�غوغي السعديةا�غوغي السعديةا�غوغي السعديةا�غوغي السعدية10581506105815061058150610581506

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01ا�غوغي امميةا�غوغي امميةا�غوغي امميةا�غوغي اممية10571294105712941057129410571294

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-26ا�غوغي حSانا�غوغي حSانا�غوغي حSانا�غوغي حSان10641359106413591064135910641359

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01ا�غوغي عزا�#نا�غوغي عزا�#نا�غوغي عزا�#نا�غوغي عزا�#ن10641283106412831064128310641283

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-29ا�غوغي مرميا�غوغي مرميا�غوغي مرميا�غوغي مرمي10641328106413281064132810641328

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-10ا�فايل سك_نةا�فايل سك_نةا�فايل سك_نةا�فايل سك_نة10371401103714011037140110371401

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-01ا�فايل هشاما�فايل هشاما�فايل هشاما�فايل هشام10371385103713851037138510371385

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-16ا�فايل وفاءا�فايل وفاءا�فايل وفاءا�فايل وفاء10581364105813641058136410581364

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-08ا�قايق عواطفا�قايق عواطفا�قايق عواطفا�قايق عواطف10571085105710851057108510571085

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28ا�قايق محمدا�قايق محمدا�قايق محمدا�قايق محمد10571435105714351057143510571435

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-08ا�كداك سك_نةا�كداك سك_نةا�كداك سك_نةا�كداك سك_نة10621147106211471062114710621147���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-20ا�كداك رشف ا�#نا�كداك رشف ا�#نا�كداك رشف ا�#نا�كداك رشف ا�#ن10621131106211311062113110621131���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-09ا�ميش Mٔملا�ميش Mٔملا�ميش Mٔملا�ميش Mٔمل10491305104913051049130510491305

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-05ا�مقراطي هدىا�مقراطي هدىا�مقراطي هدىا�مقراطي هدى10581252105812521058125210581252

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-28ا�مون زهرةا�مون زهرةا�مون زهرةا�مون زهرة10701245107012451070124510701245

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-04ا�ندان غزالنا�ندان غزالنا�ندان غزالنا�ندان غزالن10551117105511171055111710551117

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-08ا��كري اميانا��كري اميانا��كري اميانا��كري اميان10581398105813981058139810581398

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-17ا�هيب الصقيل فدوىا�هيب الصقيل فدوىا�هيب الصقيل فدوىا�هيب الصقيل فدوى10641246106412461064124610641246
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-02ا�هيب الصقيل مرميا�هيب الصقيل مرميا�هيب الصقيل مرميا�هيب الصقيل مرمي10491147104911471049114710491147

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-24ا�هيب ^مسةا�هيب ^مسةا�هيب ^مسةا�هيب ^مسة10641387106413871064138710641387

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-19ا�هيب #زةا�هيب #زةا�هيب #زةا�هيب #زة10611493106114931061149310611493

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-20ا�هيب يوسفا�هيب يوسفا�هيب يوسفا�هيب يوسف10411055104110551041105510411055

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-28ا�واية زtيةا�واية زtيةا�واية زtيةا�واية زtية10701045107010451070104510701045

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-23ا�و^° مرميا�و^° مرميا�و^° مرميا�و^° مرمي10611581106115811061158110611581

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-31ا�ويب الباتولا�ويب الباتولا�ويب الباتولا�ويب الباتول10551066105510661055106610551066

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01ا�وح امميةا�وح امميةا�وح امميةا�وح اممية10611301106113011061130110611301

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-24ا�ويم Mٔسامءا�ويم Mٔسامءا�ويم Mٔسامءا�ويم Mٔسامء10601286106012861060128610601286

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-20ا�ويم دنياا�ويم دنياا�ويم دنياا�ويم دنيا10571217105712171057121710571217

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-24ا�ويم شC·ءا�ويم شC·ءا�ويم شC·ءا�ويم شC·ء10601299106012991060129910601299

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-12ا�وهايب خوا�وهايب خوا�وهايب خوا�وهايب خو����10711011107110111071101110711011

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-14ا�ويبة معرا�ويبة معرا�ويبة معرا�ويبة معر10381157103811571038115710381157

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-20ا�وميي دنياا�وميي دنياا�وميي دنياا�وميي دنيا10641010106410101064101010641010

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-23ا��ن سعادا��ن سعادا��ن سعادا��ن سعاد10621242106212421062124210621242���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-01ا��ين عبد احلقا��ين عبد احلقا��ين عبد احلقا��ين عبد احلق10561066105610661056106610561066

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-21ا��ين جنوىا��ين جنوىا��ين جنوىا��ين جنوى10571494105714941057149410571494

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-29ا��ين يو�سا��ين يو�سا��ين يو�سا��ين يو�س10591764105917641059176410591764

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-15ا�يب عبدالسالما�يب عبدالسالما�يب عبدالسالما�يب عبدالسالم10211020102110201021102010211020

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-01ا�يوان *اÒشةا�يوان *اÒشةا�يوان *اÒشةا�يوان *اÒشة10611426106114261061142610611426

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-25ااااGGGGهيب Mٔرشفهيب Mٔرشفهيب Mٔرشفهيب Mٔرشف10561139105611391056113910561139

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20ااااGGGGهيب هيب هيب هيب ����اداداداد10611403106114031061140310611403

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-17ااااGGGGهيب حفصةهيب حفصةهيب حفصةهيب حفصة10591622105916221059162210591622

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-20ااااGGGGهيب �دجيةهيب �دجيةهيب �دجيةهيب �دجية10501111105011111050111110501111

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-26ااااGGGGهيب سك_نةهيب سك_نةهيب سك_نةهيب سك_نة10561339105613391056133910561339

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-03ااااGGGGهيب سهامهيب سهامهيب سهامهيب سهام10531224105312241053122410531224

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-24ااااGGGGهيب عبدالرحميهيب عبدالرحميهيب عبدالرحميهيب عبدالرحمي10621137106211371062113710621137���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-14ااااGGGGهيب عز#زةهيب عز#زةهيب عز#زةهيب عز#زة10621164106211641062116410621164���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-28ااااGGGGهيب ليىلهيب ليىلهيب ليىلهيب ليىل10571416105714161057141610571416

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-05ااااGGGGهيب �رسىهيب �رسىهيب �رسىهيب �رسى10701010107010101070101010701010

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-24الرابع سعادالرابع سعادالرابع سعادالرابع سعاد10551074105510741055107410551074

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-02الرابعي مرميالرابعي مرميالرابعي مرميالرابعي مرمي10591564105915641059156410591564

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09الرا° اميانالرا° اميانالرا° اميانالرا° اميان10461056104610561046105610461056

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-14الرا° �دجيةالرا° �دجيةالرا° �دجيةالرا° �دجية10621184106211841062118410621184���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-03الرا° �دجيةالرا° �دجيةالرا° �دجيةالرا° �دجية10591490105914901059149010591490

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-20الرا° زي�بالرا° زي�بالرا° زي�بالرا° زي�ب10301095103010951030109510301095

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-22الرا° زي�بالرا° زي�بالرا° زي�بالرا° زي�ب10531207105312071053120710531207

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-18الرا° سعيدالرا° سعيدالرا° سعيدالرا° سعيد10331052103310521033105210331052

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-08الرا° صالح ا�#نالرا° صالح ا�#نالرا° صالح ا�#نالرا° صالح ا�#ن10641120106411201064112010641120

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-11الرا° عصامالرا° عصامالرا° عصامالرا° عصام10701152107011521070115210701152

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-28الرا° فاطمةالرا° فاطمةالرا° فاطمةالرا° فاطمة10481354104813541048135410481354

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26الرا° tوsرالرا° tوsرالرا° tوsرالرا° tوsر10601166106011661060116610601166

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-04الرا° tوsرالرا° tوsرالرا° tوsرالرا° tوsر10561125105611251056112510561125

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-13الرا° يوسفالرا° يوسفالرا° يوسفالرا° يوسف10591160105911601059116010591160

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-14الرا�يل �دجيةالرا�يل �دجيةالرا�يل �دجيةالرا�يل �دجية10481149104811491048114910481149

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-07الراري يوسفالراري يوسفالراري يوسفالراري يوسف10641150106411501064115010641150

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-03الرازق اميانالرازق اميانالرازق اميانالرازق اميان10611456106114561061145610611456

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-10الرازي tرميةالرازي tرميةالرازي tرميةالرازي tرمية10581064105810641058106410581064

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-24الراس سك_نةالراس سك_نةالراس سك_نةالراس سك_نة10631216106312161063121610631216
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-26الراشدي حفصةالراشدي حفصةالراشدي حفصةالراشدي حفصة10531255105312551053125510531255

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-03الراشCيدي �لميةالراشCيدي �لميةالراشCيدي �لميةالراشCيدي �لمية10641006106410061064100610641006

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-17الراشCيدي زtر�ءالراشCيدي زtر�ءالراشCيدي زtر�ءالراشCيدي زtر�ء10631091106310911063109110631091

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-21الرايض اسامةالرايض اسامةالرايض اسامةالرايض اسامة10211078102110781021107810211078

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-29الرايض الرايض الرايض الرايض ����اداداداد10621031106210311062103110621031���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-08الرايض سهامالرايض سهامالرايض سهامالرايض سهام10481280104812801048128010481280

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-01الرايض مرميالرايض مرميالرايض مرميالرايض مرمي10701260107012601070126010701260

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-20الرايض �سCميةالرايض �سCميةالرايض �سCميةالرايض �سCمية10371282103712821037128210371282

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-22الرايض �سنيالرايض �سنيالرايض �سنيالرايض �سني10491167104911671049116710491167

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-01الراعي tوsرالراعي tوsرالراعي tوsرالراعي tوsر10501020105010201050102010501020

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-24الرافدي ٕالهامالرافدي ٕالهامالرافدي ٕالهامالرافدي ٕالهام10571147105711471057114710571147

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-28الرافعي Mٔسامةالرافعي Mٔسامةالرافعي Mٔسامةالرافعي Mٔسامة10551364105513641055136410551364

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-16الرافعي tوsرالرافعي tوsرالرافعي tوsرالرافعي tوsر10491177104911771049117710491177

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-28الرافعي هندالرافعي هندالرافعي هندالرافعي هند10611081106110811061108110611081

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-31الرايق عز#زةالرايق عز#زةالرايق عز#زةالرايق عز#زة10581307105813071058130710581307

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-20الرايم ا�المالرايم ا�المالرايم ا�المالرايم ا�الم10541290105412901054129010541290

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-06الرايم Mٔمنيالرايم Mٔمنيالرايم Mٔمنيالرايم Mٔمني10381318103813181038131810381318

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-19الرايم حفصةالرايم حفصةالرايم حفصةالرايم حفصة10491240104912401049124010491240

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-20الرايم زي�بالرايم زي�بالرايم زي�بالرايم زي�ب10601117106011171060111710601117

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-12الرايم جنوىالرايم جنوىالرايم جنوىالرايم جنوى10641107106411071064110710641107

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-10الراوي بالراوي بالراوي بالراوي بثثثثSZةSZةSZةSZة10201082102010821020108210201082

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-25الراوي �دجيةالراوي �دجيةالراوي �دجيةالراوي �دجية10371272103712721037127210371272

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-22الراوي فاطمةالراوي فاطمةالراوي فاطمةالراوي فاطمة10611139106111391061113910611139

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-18الرا�س مرميالرا�س مرميالرا�س مرميالرا�س مرمي10591393105913931059139310591393

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-20الرا�س نوالالرا�س نوالالرا�س نوالالرا�س نوال10551177105511771055117710551177

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-02الرايص فاطمة الزهراءالرايص فاطمة الزهراءالرايص فاطمة الزهراءالرايص فاطمة الزهراء10211073102110731021107310211073

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-19الر^� Mٔمميةالر^� Mٔمميةالر^� Mٔمميةالر^� Mٔممية10581458105814581058145810581458

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-22الر^� حSانالر^� حSانالر^� حSانالر^� حSان10591640105916401059164010591640

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-05الر^طي عبد الرحميالر^طي عبد الرحميالر^طي عبد الرحميالر^طي عبد الرحمي10581114105811141058111410581114

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01الر^عي الباشةالر^عي الباشةالر^عي الباشةالر^عي الباشة10641064106410641064106410641064

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-26الربZب زهريةالربZب زهريةالربZب زهريةالربZب زهرية10551060105510601055106010551060

10541075105410751054107510541075àالربيطي مجيàالربيطي مجيàالربيطي مجيàيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-09الربيطي مجيMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT016

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-13الربيعي جSاتالربيعي جSاتالربيعي جSاتالربيعي جSات10371016103710161037101610371016

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-06الربيعي زي�بالربيعي زي�بالربيعي زي�بالربيعي زي�ب10611585106115851061158510611585

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-04الربيعي مسريالربيعي مسريالربيعي مسريالربيعي مسري10711189107111891071118910711189

10591433105914331059143310591433óالربيعي عبدإالóالربيعي عبدإالóالربيعي عبدإالóن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-08الربيعي عبدإالUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT022

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-26الربيعي لطيفةالربيعي لطيفةالربيعي لطيفةالربيعي لطيفة10571220105712201057122010571220

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03الرqال شC·ءالرqال شC·ءالرqال شC·ءالرqال شC·ء10591428105914281059142810591428

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-22الرجرا° Iديةالرجرا° Iديةالرجرا° Iديةالرجرا° Iدية10611274106112741061127410611274

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-18الر�ايل �سنيالر�ايل �سنيالر�ايل �سنيالر�ايل �سني10561118105611181056111810561118

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-02الر�يل شC·ءالر�يل شC·ءالر�يل شC·ءالر�يل شC·ء10701090107010901070109010701090

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-03الرحامين امميةالرحامين امميةالرحامين امميةالرحامين اممية10591067105910671059106710591067

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-10الرحامين ٕانصافالرحامين ٕانصافالرحامين ٕانصافالرحامين ٕانصاف10591571105915711059157110591571

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-23الرحامين سعيدةالرحامين سعيدةالرحامين سعيدةالرحامين سعيدة10631219106312191063121910631219

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-14الرمحوين ليىلالرمحوين ليىلالرمحوين ليىلالرمحوين ليىل10371217103712171037121710371217

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-21الرح_يل Mٔمالالرح_يل Mٔمالالرح_يل Mٔمالالرح_يل Mٔمال10551056105510561055105610551056

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-13الرحميي عبد الكرميالرحميي عبد الكرميالرحميي عبد الكرميالرحميي عبد الكرمي10581210105812101058121010581210

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-22الرخ_t àوsرالرخ_t àوsرالرخ_t àوsرالرخ_t àوsر10601261106012611060126110601261

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-11الردادي حVيبةالردادي حVيبةالردادي حVيبةالردادي حVيبة10491408104914081049140810491408
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-20الرديدي �دجيةالرديدي �دجيةالرديدي �دجيةالرديدي �دجية10711093107110931071109310711093

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01الرزويق امميةالرزويق امميةالرزويق امميةالرزويق اممية10701269107012691070126910701269

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-05الرز#ن wرشىالرز#ن wرشىالرز#ن wرشىالرز#ن wرشى10141192101411921014119210141192

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-18الرسCالرسCالرسCالرسCمتمتمتمتي ربيعةي ربيعةي ربيعةي ربيعة10631122106311221063112210631122

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-11الرسواين سعيدةالرسواين سعيدةالرسواين سعيدةالرسواين سعيدة10611327106113271061132710611327

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-16الرشدي زي�بالرشدي زي�بالرشدي زي�بالرشدي زي�ب10561072105610721056107210561072

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-01الرشدي غزالنالرشدي غزالنالرشدي غزالنالرشدي غزالن10571066105710661057106610571066

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-09الرشCيدي سك_نةالرشCيدي سك_نةالرشCيدي سك_نةالرشCيدي سك_نة10331007103310071033100710331007

10591554105915541059155410591554àالرصيفي هنيàالرصيفي هنيàالرصيفي هنيàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08الرصيفي هنيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT028

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-24الرضواين نورةالرضواين نورةالرضواين نورةالرضواين نورة10711124107111241071112410711124

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-04الريض مرميالريض مرميالريض مرميالريض مرمي10591816105918161059181610591816

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-15الرطيب Iديةالرطيب Iديةالرطيب Iديةالرطيب Iدية10571209105712091057120910571209

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-25الر*دي سهامالر*دي سهامالر*دي سهامالر*دي سهام10581565105815651058156510581565

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-24الرÁاي امالالرÁاي امالالرÁاي امالالرÁاي امال10611236106112361061123610611236

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-05الرÁاي سلمىالرÁاي سلمىالرÁاي سلمىالرÁاي سلمى10611265106112651061126510611265

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-09الرفا فاطمةالرفا فاطمةالرفا فاطمةالرفا فاطمة10581160105811601058116010581160

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-11الرفاعي وفاءالرفاعي وفاءالرفاعي وفاءالرفاعي وفاء10581464105814641058146410581464

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-23الرفايل محمدالرفايل محمدالرفايل محمدالرفايل محمد10501158105011581050115810501158

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-01الرف_ع جنوىالرف_ع جنوىالرف_ع جنوىالرف_ع جنوى10591447105914471059144710591447

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30الرف_ع ودادالرف_ع ودادالرف_ع ودادالرف_ع وداد10561309105613091056130910561309

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-21الرقVة زtر�ءالرقVة زtر�ءالرقVة زtر�ءالرقVة زtر�ء10591354105913541059135410591354

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-23الراكز حسCناءالراكز حسCناءالراكز حسCناءالراكز حسCناء10381246103812461038124610381246

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-01الراكين Iديةالراكين Iديةالراكين Iديةالراكين Iدية10621016106210161062101610621016���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-26الرtرايك ثوريةالرtرايك ثوريةالرtرايك ثوريةالرtرايك ثورية10481151104811511048115110481151

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01الرtرايك رشCيدةالرtرايك رشCيدةالرtرايك رشCيدةالرtرايك رشCيدة10571421105714211057142110571421

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-10الرtرايك محمدالرtرايك محمدالرtرايك محمدالرtرايك محمد10621209106212091062120910621209���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-19الركين فدوىالركين فدوىالركين فدوىالركين فدوى10381360103813601038136010381360

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-22الرtوبة محزةالرtوبة محزةالرtوبة محزةالرtوبة محزة10611537106115371061153710611537

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-17الرtويب Mٔمميةالرtويب Mٔمميةالرtويب Mٔمميةالرtويب Mٔممية10481189104811891048118910481189

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-20الرtييب مرميالرtييب مرميالرtييب مرميالرtييب مرمي10501027105010271050102710501027

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-12الرtيك ٕاميانالرtيك ٕاميانالرtيك ٕاميانالرtيك ٕاميان10421073104210731042107310421073

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-08الرtيك Iديةالرtيك Iديةالرtيك Iديةالرtيك Iدية10541047105410471054104710541047

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-12الرمايش مSالالرمايش مSالالرمايش مSالالرمايش مSال10481344104813441048134410481344

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-24الرماوي سارةالرماوي سارةالرماوي سارةالرماوي سارة10581180105811801058118010581180

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-01الرمسايل ايوبالرمسايل ايوبالرمسايل ايوبالرمسايل ايوب10141030101410301014103010141030

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-27الرميل محمودالرميل محمودالرميل محمودالرميل محمود10611187106111871061118710611187

ىىىى10551039105510391055103910551039 TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-22الرم_دي هنالرم_دي هنالرم_دي هنالرم_دي هن����

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-26الرم_دي نورةالرم_دي نورةالرم_دي نورةالرم_دي نورة10531166105311661053116610531166

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-26الرم_يل اسامءالرم_يل اسامءالرم_يل اسامءالرم_يل اسامء10611629106116291061162910611629

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-03الروح معرالروح معرالروح معرالروح معر10701114107011141070111410701114

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-23الروداين هبي´ةالروداين هبي´ةالروداين هبي´ةالروداين هبي´ة10141208101412081014120810141208

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-17الروسايق وفاءالروسايق وفاءالروسايق وفاءالروسايق وفاء10591774105917741059177410591774

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-27الرويض اميانالرويض اميانالرويض اميانالرويض اميان10541283105412831054128310541283

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-14الرويض حكميةالرويض حكميةالرويض حكميةالرويض حكمية10371340103713401037134010371340

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-30الرواكين �دجيةالرواكين �دجيةالرواكين �دجيةالرواكين �دجية10491089104910891049108910491089

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-29الرويك مرميالرويك مرميالرويك مرميالرويك مرمي10591475105914751059147510591475

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-01الرويك هشامالرويك هشامالرويك هشامالرويك هشام10621004106210041062100410621004���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-14الرويويك ٕاtرامالرويويك ٕاtرامالرويويك ٕاtرامالرويويك ٕاtرام10461095104610951046109510461095

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-10الر�� محمد Mٔمنيالر�� محمد Mٔمنيالر�� محمد Mٔمنيالر�� محمد Mٔمني10381069103810691038106910381069
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01الر�� Iديةالر�� Iديةالر�� Iديةالر�� Iدية10591783105917831059178310591783

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-26الر�ين �سنيالر�ين �سنيالر�ين �سنيالر�ين �سني10541008105410081054100810541008

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24الريتوين احسانالريتوين احسانالريتوين احسانالريتوين احسان10591741105917411059174110591741

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20الرالرالرالرحيحيحيحي محزة محزة محزة محزة10371319103713191037131910371319

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-11الريداين *ادلالريداين *ادلالريداين *ادلالريداين *ادل10571132105711321057113210571132

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-20الر�س فدوىالر�س فدوىالر�س فدوىالر�س فدوى10631215106312151063121510631215

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-14الر�س يوسفالر�س يوسفالر�س يوسفالر�س يوسف10611190106111901061119010611190

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-21الر�سوين �دجيةالر�سوين �دجيةالر�سوين �دجيةالر�سوين �دجية10491194104911941049119410491194

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-24الر�يش الهامالر�يش الهامالر�يش الهامالر�يش الهام10571309105713091057130910571309

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-21الر�يش حسCناءالر�يش حسCناءالر�يش حسCناءالر�يش حسCناء10591813105918131059181310591813

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-07الر�يش زي�بالر�يش زي�بالر�يش زي�بالر�يش زي�ب10621235106212351062123510621235���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-24الريف امنيالريف امنيالريف امنيالريف امني10591222105912221059122210591222

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-11الريفي رqاءالريفي رqاءالريفي رqاءالريفي رqاء10491306104913061049130610491306

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-09الريفي سك_نةالريفي سك_نةالريفي سك_نةالريفي سك_نة10481051104810511048105110481051

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-16الريفي شC·ءالريفي شC·ءالريفي شC·ءالريفي شC·ء10371116103711161037111610371116

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-06الريق MٔسCيةالريق MٔسCيةالريق MٔسCيةالريق MٔسCية10561093105610931056109310561093

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-12الرييل فراحالرييل فراحالرييل فراحالرييل فراح10551333105513331055133310551333

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-19الرمية �الرمية �الرمية �الرمية �رسرسرسرس10611578106115781061157810611578

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-05الرئZس جهرالرئZس جهرالرئZس جهرالرئZس جهر10481286104812861048128610481286

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-20الزايك امالالزايك امالالزايك امالالزايك امال10701034107010341070103410701034

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-04الزايك �ا�الزايك �ا�الزايك �ا�الزايك �ا�10591464105914641059146410591464

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-24الزايك صالح ا�#نالزايك صالح ا�#نالزايك صالح ا�#نالزايك صالح ا�#ن10571208105712081057120810571208

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-23الزايك فاطمة الزهراءالزايك فاطمة الزهراءالزايك فاطمة الزهراءالزايك فاطمة الزهراء10631134106311341063113410631134

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01الزاهدي زي�بالزاهدي زي�بالزاهدي زي�بالزاهدي زي�ب10611134106111341061113410611134

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-08الزاهدي عصامالزاهدي عصامالزاهدي عصامالزاهدي عصام10701105107011051070110510701105

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-17الزايه �Mٔالمالزايه �Mٔالمالزايه �Mٔالمالزايه �Mٔالم10611407106114071061140710611407

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-05الزايه ازهورالزايه ازهورالزايه ازهورالزايه ازهور10601016106010161060101610601016

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01الزاهري سلمىالزاهري سلمىالزاهري سلمىالزاهري سلمى10421022104210221042102210421022

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-24الزاهري tوsرالزاهري tوsرالزاهري tوsرالزاهري tوsر10371032103710321037103210371032

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-26الزاوي فاطمةالزاوي فاطمةالزاوي فاطمةالزاوي فاطمة10591502105915021059150210591502

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-29الزاوي فوزيةالزاوي فوزيةالزاوي فوزيةالزاوي فوزية10611077106110771061107710611077

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-07الزاوي مليكةالزاوي مليكةالزاوي مليكةالزاوي مليكة10561056105610561056105610561056

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-01الزا#ري Mٔمميةالزا#ري Mٔمميةالزا#ري Mٔمميةالزا#ري Mٔممية10641384106413841064138410641384

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-18الز^#ري فاطمة الزهراءالز^#ري فاطمة الزهراءالز^#ري فاطمة الزهراءالز^#ري فاطمة الزهراء10591257105912571059125710591257

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-28الزبدي فاطمة الزهراءالزبدي فاطمة الزهراءالزبدي فاطمة الزهراءالزبدي فاطمة الزهراء10541099105410991054109910541099

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-30الزبري غسانالزبري غسانالزبري غسانالزبري غسان10501072105010721050107210501072

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-20الزبريي �دجيةالزبريي �دجيةالزبريي �دجيةالزبريي �دجية10641146106411461064114610641146

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-28الزخSيوي عبدالرحميالزخSيوي عبدالرحميالزخSيوي عبدالرحميالزخSيوي عبدالرحمي10461043104610431046104310461043

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-02الزرايب حSانالزرايب حSانالزرايب حSانالزرايب حSان10461041104610411046104110461041

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-11الزراري سلمىالزراري سلمىالزراري سلمىالزراري سلمى10591361105913611059136110591361

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-16الزراوي زtر�ءالزراوي زtر�ءالزراوي زtر�ءالزراوي زtر�ء10591378105913781059137810591378

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-06الزراوي فاطمةالزراوي فاطمةالزراوي فاطمةالزراوي فاطمة10571044105710441057104410571044

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-23الزرايدي هبةالزرايدي هبةالزرايدي هبةالزرايدي هبة10301113103011131030111310301113

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-03الزريب عتيقةالزريب عتيقةالزريب عتيقةالزريب عتيقة10371184103711841037118410371184

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-24الزردايم الزوهرةالزردايم الزوهرةالزردايم الزوهرةالزردايم الزوهرة10551221105512211055122110551221

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-02الزريق هندالزريق هندالزريق هندالزريق هند10591765105917651059176510591765

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02الزرهوين زي�بالزرهوين زي�بالزرهوين زي�بالزرهوين زي�ب10551244105512441055124410551244

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-26الزرهوين سك_نةالزرهوين سك_نةالزرهوين سك_نةالزرهوين سك_نة10621188106211881062118810621188���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-21الزروايل wرشىالزروايل wرشىالزروايل wرشىالزروايل wرشى10501078105010781050107810501078
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-11الزروايل شC·ءالزروايل شC·ءالزروايل شC·ءالزروايل شC·ء10601139106011391060113910601139

10531257105312571053125710531257àالزروايل هنيàالزروايل هنيàالزروايل هنيàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08الزروايل هنيTTTT013

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-21الزروايل �سنيالزروايل �سنيالزروايل �سنيالزروايل �سني10371203103712031037120310371203

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-17الزرويق دنياالزرويق دنياالزرويق دنياالزرويق دنيا10611480106114801061148010611480

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-18الزريدي ايوبالزريدي ايوبالزريدي ايوبالزريدي ايوب10421032104210321042103210421032

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-23الزر#يك عبد هللالزر#يك عبد هللالزر#يك عبد هللالزر#يك عبد هللا10621177106211771062117710621177���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-15الزطي زي�بالزطي زي�بالزطي زي�بالزطي زي�ب10411054104110541041105410411054

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-29الز*اري زي�بالز*اري زي�بالز*اري زي�بالز*اري زي�ب10571453105714531057145310571453

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-21الز*رتي فاطمة الزهراءالز*رتي فاطمة الزهراءالز*رتي فاطمة الزهراءالز*رتي فاطمة الزهراء10711224107112241071122410711224

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-31الزعري خوالزعري خوالزعري خوالزعري خو����10551102105511021055110210551102

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-25الزعري tوsرالزعري tوsرالزعري tوsرالزعري tوsر10551190105511901055119010551190

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-04الزعري محمدالزعري محمدالزعري محمدالزعري محمد10421119104211191042111910421119

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-23الز*يل زtيةالز*يل زtيةالز*يل زtيةالز*يل زtية10491063104910631049106310491063

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-15الزعواط شC·ءالزعواط شC·ءالزعواط شC·ءالزعواط شC·ء10461053104610531046105310461053

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-11الز*ريي سف_انالز*ريي سف_انالز*ريي سف_انالز*ريي سف_ان10611465106114651061146510611465

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-26الزعمي احلطابالزعمي احلطابالزعمي احلطابالزعمي احلطاب10571441105714411057144110571441

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-16الزعمي عبد العز#زالزعمي عبد العز#زالزعمي عبد العز#زالزعمي عبد العز#ز10561264105612641056126410561264

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-29الزعمي tرميةالزعمي tرميةالزعمي tرميةالزعمي tرمية10591520105915201059152010591520

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10الزعميي �دجيةالزعميي �دجيةالزعميي �دجيةالزعميي �دجية10601238106012381060123810601238

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08الزفزاف حسCناءالزفزاف حسCناءالزفزاف حسCناءالزفزاف حسCناء10301116103011161030111610301116

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-15الزقاق ارشفالزقاق ارشفالزقاق ارشفالزقاق ارشف10371425103714251037142510371425

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-19الزاكري كزنةالزاكري كزنةالزاكري كزنةالزاكري كزنة10621086106210861062108610621086���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-22الزtراين مرميالزtراين مرميالزtراين مرميالزtراين مرمي10641355106413551064135510641355

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-22الزtراين مSالالزtراين مSالالزtراين مSالالزtراين مSال10621319106213191062131910621319���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-27الزtراوي توريةالزtراوي توريةالزtراوي توريةالزtراوي تورية10551019105510191055101910551019

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-08الزtوري Mٔسامءالزtوري Mٔسامءالزtوري Mٔسامءالزtوري Mٔسامء10301132103011321030113210301132

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-30الزيك Mٔسامءالزيك Mٔسامءالزيك Mٔسامءالزيك Mٔسامء10481196104811961048119610481196

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20الزملية �دجيةالزملية �دجيةالزملية �دجيةالزملية �دجية10621265106212651062126510621265���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-17الزلوطي عبد ا÷لطيفالزلوطي عبد ا÷لطيفالزلوطي عبد ا÷لطيفالزلوطي عبد ا÷لطيف10381380103813801038138010381380

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-08الزمراين خوالزمراين خوالزمراين خوالزمراين خو����10711029107110291071102910711029

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-01الزمزيم Iديةالزمزيم Iديةالزمزيم Iديةالزمزيم Iدية10611119106111191061111910611119

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-08الزموري سعادالزموري سعادالزموري سعادالزموري سعاد10581359105813591058135910581359

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-21الزموري لبىنالزموري لبىنالزموري لبىنالزموري لبىن10631352106313521063135210631352

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01الز�زون مرميالز�زون مرميالز�زون مرميالز�زون مرمي10631319106313191063131910631319

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02الزهاوي مرميالزهاوي مرميالزهاوي مرميالزهاوي مرمي10711166107111661071116610711166

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-26الزهر سلوىالزهر سلوىالزهر سلوىالزهر سلوى10501205105012051050120510501205

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20الزهر غزالنالزهر غزالنالزهر غزالنالزهر غزالن10571173105711731057117310571173

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-07الزهر غيالزهر غيالزهر غيالزهر غيثثثثةةةة10481154104811541048115410481154

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-29الزهر فاطمة الزهراءالزهر فاطمة الزهراءالزهر فاطمة الزهراءالزهر فاطمة الزهراء10531226105312261053122610531226

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-28الزهراين املهديالزهراين املهديالزهراين املهديالزهراين املهدي10581250105812501058125010581250

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-06الزهراوي شC·ءالزهراوي شC·ءالزهراوي شC·ءالزهراوي شC·ء10141211101412111014121110141211

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-11الزهراوي فدوىالزهراوي فدوىالزهراوي فدوىالزهراوي فدوى10641042106410421064104210641042

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-21الزهراوي لكVريةالزهراوي لكVريةالزهراوي لكVريةالزهراوي لكVرية10591440105914401059144010591440

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-25الزهراوي مرميالزهراوي مرميالزهراوي مرميالزهراوي مرمي10141130101411301014113010141130

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-30الزهراوي هبالزهراوي هبالزهراوي هبالزهراوي هبهههه10701298107012981070129810701298

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-19الزهراوي وئامالزهراوي وئامالزهراوي وئامالزهراوي وئام10531188105311881053118810531188

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-21الزهري ام_نةالزهري ام_نةالزهري ام_نةالزهري ام_نة10541240105412401054124010541240

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-25الزهري wرشىالزهري wرشىالزهري wرشىالزهري wرشى10491358104913581049135810491358

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-08الزهري زي�بالزهري زي�بالزهري زي�بالزهري زي�ب10611515106115151061151510611515
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-09الزهري ماqدةالزهري ماqدةالزهري ماqدةالزهري ماqدة10561180105611801056118010561180

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-29الزهري ه´ارالزهري ه´ارالزهري ه´ارالزهري ه´ار10611095106110951061109510611095

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-13الزهريي مرميالزهريي مرميالزهريي مرميالزهريي مرمي10591132105911321059113210591132

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-28الزوايت سعيدةالزوايت سعيدةالزوايت سعيدةالزوايت سعيدة10591061105910611059106110591061

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-07الزواغي سكSيةالزواغي سكSيةالزواغي سكSيةالزواغي سكSية10621244106212441062124410621244���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08الزواين زي�بالزواين زي�بالزواين زي�بالزواين زي�ب10541302105413021054130210541302

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-03الزواين عبد الغينالزواين عبد الغينالزواين عبد الغينالزواين عبد الغين10621034106210341062103410621034���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-11الزواين عبد ا¾يدالزواين عبد ا¾يدالزواين عبد ا¾يدالزواين عبد ا¾يد10571015105710151057101510571015

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-28الزواوي عز#زالزواوي عز#زالزواوي عز#زالزواوي عز#ز10631046106310461063104610631046

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-10الزواوي يوسفالزواوي يوسفالزواوي يوسفالزواوي يوسف10611685106116851061168510611685

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-16الزوبري وهيبةالزوبري وهيبةالزوبري وهيبةالزوبري وهيبة10201014102010141020101410201014

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-06الزوفري مرميالزوفري مرميالزوفري مرميالزوفري مرمي10601160106011601060116010601160

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-23الزوهري �دجيةالزوهري �دجيةالزوهري �دجيةالزوهري �دجية10541081105410811054108110541081

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-25الزو#ري اسامةالزو#ري اسامةالزو#ري اسامةالزو#ري اسامة10581514105815141058151410581514

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-18الزو#ري فاطمةالزو#ري فاطمةالزو#ري فاطمةالزو#ري فاطمة10571264105712641057126410571264

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-05الزو#ري فدوىالزو#ري فدوىالزو#ري فدوىالزو#ري فدوى10591526105915261059152610591526

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-04الزو#ن Mٔسامءالزو#ن Mٔسامءالزو#ن Mٔسامءالزو#ن Mٔسامء10571155105711551057115510571155

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08الزو#ن ٕالهامالزو#ن ٕالهامالزو#ن ٕالهامالزو#ن ٕالهام10381349103813491038134910381349

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-29الزو#ن حفصةالزو#ن حفصةالزو#ن حفصةالزو#ن حفصة10301126103011261030112610301126

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-15الزو#ن سارةالزو#ن سارةالزو#ن سارةالزو#ن سارة10571081105710811057108110571081

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-15الزو#ن فاطمة الزهراءالزو#ن فاطمة الزهراءالزو#ن فاطمة الزهراءالزو#ن فاطمة الزهراء10641088106410881064108810641088

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-08الزو#ن نوفلالزو#ن نوفلالزو#ن نوفلالزو#ن نوفل10381164103811641038116410381164

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-31الزويين مريةالزويين مريةالزويين مريةالزويين مرية10571092105710921057109210571092

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-16الز�ت الياسالز�ت الياسالز�ت الياسالز�ت الياس10581465105814651058146510581465

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-21الز�ت اميانالز�ت اميانالز�ت اميانالز�ت اميان10591162105911621059116210591162

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-22الز�يت سف_انالز�يت سف_انالز�يت سف_انالز�يت سف_ان10201136102011361020113610201136

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-27الز�يت �رسىالز�يت �رسىالز�يت �رسىالز�يت �رسى10581613105816131058161310581613

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-01الز�دي �دجيةالز�دي �دجيةالز�دي �دجيةالز�دي �دجية10371251103712511037125110371251

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-27الز�دي ملياءالز�دي ملياءالز�دي ملياءالز�دي ملياء10421043104210431042104310421043

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-18الز�ين امميةالز�ين امميةالز�ين امميةالز�ين اممية10601126106011261060112610601126

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-30الز�ين سك_نةالز�ين سك_نةالز�ين سك_نةالز�ين سك_نة10591521105915211059152110591521

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-24الز�ين نعميةالز�ين نعميةالز�ين نعميةالز�ين نعمية10601026106010261060102610601026

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-22الزيتوين بدرالزيتوين بدرالزيتوين بدرالزيتوين بدر10411204104112041041120410411204

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-06الزيتوين سارةالزيتوين سارةالزيتوين سارةالزيتوين سارة10371057103710571037105710371057

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-06الزيتوين فاطمة الزهراءالزيتوين فاطمة الزهراءالزيتوين فاطمة الزهراءالزيتوين فاطمة الزهراء10551013105510131055101310551013

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-24الزيتوين ف�ي�ةالزيتوين ف�ي�ةالزيتوين ف�ي�ةالزيتوين ف�ي�ة10591671105916711059167110591671

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-23الزيداين �دجيةالزيداين �دجيةالزيداين �دجيةالزيداين �دجية10591143105911431059114310591143

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-14الزيدي محزةالزيدي محزةالزيدي محزةالزيدي محزة10551297105512971055129710551297

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-13الزيدي د*اءالزيدي د*اءالزيدي د*اءالزيدي د*اء10461033104610331046103310461033

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-07الز#يك سعيدالز#يك سعيدالز#يك سعيدالز#يك سعيد10611153106111531061115310611153

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-14الز#ن ابÅسامالز#ن ابÅسامالز#ن ابÅسامالز#ن ابÅسام10491376104913761049137610491376

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-09الز#ن MٔبÅسامالز#ن MٔبÅسامالز#ن MٔبÅسامالز#ن MٔبÅسام10411199104111991041119910411199

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-06الز#ن �در�يس فاطمة الزهراءالز#ن �در�يس فاطمة الزهراءالز#ن �در�يس فاطمة الزهراءالز#ن �در�يس فاطمة الزهراء10551315105513151055131510551315

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-21الز#ن املصطفىالز#ن املصطفىالز#ن املصطفىالز#ن املصطفى10541169105411691054116910541169

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10الز#ن �لميةالز#ن �لميةالز#ن �لميةالز#ن �لمية10591542105915421059154210591542

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-13الز#ن رqاءالز#ن رqاءالز#ن رqاءالز#ن رqاء10611235106112351061123510611235

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-24الز#ن سهامالز#ن سهامالز#ن سهامالز#ن سهام10541340105413401054134010541340

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-01الز#ن لطيفةالز#ن لطيفةالز#ن لطيفةالز#ن لطيفة10711012107110121071101210711012

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01الزيين رشCيدالزيين رشCيدالزيين رشCيدالزيين رشCيد10601337106013371060133710601337
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-18الزيين سلمىالزيين سلمىالزيين سلمىالزيين سلمى10601068106010681060106810601068

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-25الساMٔ ÂسامءالساMٔ ÂسامءالساMٔ ÂسامءالساMٔ Âسامء10701229107012291070122910701229

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-13الساÂ حميودالساÂ حميودالساÂ حميودالساÂ حميود10201009102010091020100910201009

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-06الساt Âوsرالساt Âوsرالساt Âوsرالساt Âوsر10601381106013811060138110601381

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-24السايق السايق السايق السايق جمجمجمجميدةيدةيدةيدة10581277105812771058127710581277

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-08الساtت *اÒشةالساtت *اÒشةالساtت *اÒشةالساtت *اÒشة10421038104210381042103810421038

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-04الساtن رضوانالساtن رضوانالساtن رضوانالساtن رضوان10631288106312881063128810631288

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-10الساكين شكريالساكين شكريالساكين شكريالساكين شكري10611032106110321061103210611032

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-06الساÈ الوراق ع£نالساÈ الوراق ع£نالساÈ الوراق ع£نالساÈ الوراق ع£ن10611131106111311061113110611131

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-01الساÈ يوسفالساÈ يوسفالساÈ يوسفالساÈ يوسف10581413105814131058141310581413

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-10الساملي سلوىالساملي سلوىالساملي سلوىالساملي سلوى10531006105310061053100610531006

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-10السايم ٕاميانالسايم ٕاميانالسايم ٕاميانالسايم ٕاميان10371060103710601037106010371060

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-31السايم Iديةالسايم Iديةالسايم Iديةالسايم Iدية10591899105918991059189910591899

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-10الساهل اميانالساهل اميانالساهل اميانالساهل اميان10701296107012961070129610701296

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-20الساهيل سهامالساهيل سهامالساهيل سهامالساهيل سهام10381285103812851038128510381285

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-18السايه wرشىالسايه wرشىالسايه wرشىالسايه wرشى10531101105311011053110110531101

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-17السايه السايه السايه السايه حضحضحضحضىىىى10591799105917991059179910591799

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-06الساوري فالساوري فالساوري فالساوري فؤؤؤؤاداداداد10301121103011211030112110301121

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-22الساالساالساالساحئحئحئحئ ابÅسام ابÅسام ابÅسام ابÅسام10591456105914561059145610591456

10621252106212521062125210621252àهني àهني àهني àيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-22الساالساالساالساحيحيحيحي هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-01السا�يس �سامعييل فاطمةالسا�يس �سامعييل فاطمةالسا�يس �سامعييل فاطمةالسا�يس �سامعييل فاطمة10641028106410281064102810641028

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28السا�يس ح_اةالسا�يس ح_اةالسا�يس ح_اةالسا�يس ح_اة10641219106412191064121910641219

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-28السCباعي اسامءالسCباعي اسامءالسCباعي اسامءالسCباعي اسامء10421002104210021042100210421002

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-14السCباعي �در�يس ٕاtرامالسCباعي �در�يس ٕاtرامالسCباعي �در�يس ٕاtرامالسCباعي �در�يس ٕاtرام10611305106113051061130510611305

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-18السCباعي �در�يس ام_نةالسCباعي �در�يس ام_نةالسCباعي �در�يس ام_نةالسCباعي �در�يس ام_نة10611344106113441061134410611344

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-07السCباعي MٔمميةالسCباعي MٔمميةالسCباعي MٔمميةالسCباعي Mٔممية10541252105412521054125210541252

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-18السCباعي ا�سالسCباعي ا�سالسCباعي ا�سالسCباعي ا�س10641154106411541064115410641154

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-13السCباعي MٔيوبالسCباعي MٔيوبالسCباعي MٔيوبالسCباعي Mٔيوب10611038106110381061103810611038

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20السCباعي هشامالسCباعي هشامالسCباعي هشامالسCباعي هشام10371421103714211037142110371421

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-14الس يت ٕاميانالس يت ٕاميانالس يت ٕاميانالس يت ٕاميان10601103106011031060110310601103

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-27السCبطي بدرا�#نالسCبطي بدرا�#نالسCبطي بدرا�#نالسCبطي بدرا�#ن10621152106211521062115210621152���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-01السCبطي *اÒشةالسCبطي *اÒشةالسCبطي *اÒشةالسCبطي *اÒشة10571544105715441057154410571544

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-09السCبطي فاطمة الزهراءالسCبطي فاطمة الزهراءالسCبطي فاطمة الزهراءالسCبطي فاطمة الزهراء10501202105012021050120210501202

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-27السCبطي مدحيةالسCبطي مدحيةالسCبطي مدحيةالسCبطي مدحية10591128105911281059112810591128

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-10السCبعي عبدالرزاقالسCبعي عبدالرزاقالسCبعي عبدالرزاقالسCبعي عبدالرزاق10641086106410861064108610641086

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-20السCبيك محمدالسCبيك محمدالسCبيك محمدالسCبيك محمد10541233105412331054123310541233

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01الس _طي عفافالس _طي عفافالس _طي عفافالس _طي عفاف10541284105412841054128410541284

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-21السCتاوي بورشىالسCتاوي بورشىالسCتاوي بورشىالسCتاوي بورشى10541350105413501054135010541350

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-18الس�االس�االس�االس�احسحسحسحس شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10581144105811441058114410581144

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-25السحراوي حسCناءالسحراوي حسCناءالسحراوي حسCناءالسحراوي حسCناء10481175104811751048117510481175

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11الس�يل مرميالس�يل مرميالس�يل مرميالس�يل مرمي10501176105011761050117610501176

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01السحنوين عبد العاطيالسحنوين عبد العاطيالسحنوين عبد العاطيالسحنوين عبد العاطي10621205106212051062120510621205���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-12السòار �دجيةالسòار �دجيةالسòار �دجيةالسòار �دجية10571356105713561057135610571356

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-08السدقاوي عبد العز#زالسدقاوي عبد العز#زالسدقاوي عبد العز#زالسدقاوي عبد العز#ز10561209105612091056120910561209

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01الرساوي عز#زةالرساوي عز#زةالرساوي عز#زةالرساوي عز#زة10211050102110501021105010211050

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-07الرساييت ٕاميانالرساييت ٕاميانالرساييت ٕاميانالرساييت ٕاميان10491365104913651049136510491365

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-11الرسيت لبىنالرسيت لبىنالرسيت لبىنالرسيت لبىن10611669106116691061166910611669

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-07الرس�اين Mٔمميةالرس�اين Mٔمميةالرس�اين Mٔمميةالرس�اين Mٔممية10461116104611161046111610461116

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13الرس�اين حفصةالرس�اين حفصةالرس�اين حفصةالرس�اين حفصة10411195104111951041119510411195
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-01الرس�اين فاطمةالرس�اين فاطمةالرس�اين فاطمةالرس�اين فاطمة10421001104210011042100110421001

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-06الرسداوي ايوبالرسداوي ايوبالرسداوي ايوبالرسداوي ايوب10631273106312731063127310631273

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-24الرسويت هدىالرسويت هدىالرسويت هدىالرسويت هدى10601243106012431060124310601243

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-01الرسييت املنصوريةالرسييت املنصوريةالرسييت املنصوريةالرسييت املنصورية10611045106110451061104510611045

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-12السطوري سعادالسطوري سعادالسطوري سعادالسطوري سعاد10491042104910421049104210491042

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-24السعداين مصطفىالسعداين مصطفىالسعداين مصطفىالسعداين مصطفى10571207105712071057120710571207

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-19السعداوي Mٔمميةالسعداوي Mٔمميةالسعداوي Mٔمميةالسعداوي Mٔممية10561259105612591056125910561259

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-14السعداوي محزةالسعداوي محزةالسعداوي محزةالسعداوي محزة10371317103713171037131710371317

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-21السعداوي صديقالسعداوي صديقالسعداوي صديقالسعداوي صديق10591064105910641059106410591064

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-31السعداوي جهرالسعداوي جهرالسعداوي جهرالسعداوي جهر10611706106117061061170610611706

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-10السعدوين اسامعيلالسعدوين اسامعيلالسعدوين اسامعيلالسعدوين اسامعيل10571146105711461057114610571146

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-18السعدي اميانالسعدي اميانالسعدي اميانالسعدي اميان10601314106013141060131410601314

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-09السعدي �دجيةالسعدي �دجيةالسعدي �دجيةالسعدي �دجية10371114103711141037111410371114

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-23السعدي زي�بالسعدي زي�بالسعدي زي�بالسعدي زي�ب10601088106010881060108810601088

10531172105311721053117210531172àالسعدي هنيàالسعدي هنيàالسعدي هنيàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-26السعدي هنيTTTT009

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-15السعدي نوراالسعدي نوراالسعدي نوراالسعدي نورا10611191106111911061119110611191

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-26السعيدي مسيةالسعيدي مسيةالسعيدي مسيةالسعيدي مسية10371473103714731037147310371473

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-06السعيدي شC·ءالسعيدي شC·ءالسعيدي شC·ءالسعيدي شC·ء10481339104813391048133910481339

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-03السعيدي فاطمةالسعيدي فاطمةالسعيدي فاطمةالسعيدي فاطمة10481230104812301048123010481230

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01السعيدي tوsرالسعيدي tوsرالسعيدي tوsرالسعيدي tوsر10581562105815621058156210581562

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-30السعيدي وqدانالسعيدي وqدانالسعيدي وqدانالسعيدي وqدان10371154103711541037115410371154

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-22السعيدي يوسفالسعيدي يوسفالسعيدي يوسفالسعيدي يوسف10611051106110511061105110611051

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-08السف_اين �ا�السف_اين �ا�السف_اين �ا�السف_اين �ا�10591737105917371059173710591737

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-08السف_اين �دجيةالسف_اين �دجيةالسف_اين �دجيةالسف_اين �دجية10541084105410841054108410541084

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-12الساكيك نورةالساكيك نورةالساكيك نورةالساكيك نورة10481242104812421048124210481242

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29السالك يوسفالسالك يوسفالسالك يوسفالسالك يوسف10551207105512071055120710551207

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-11الساليم محزةالساليم محزةالساليم محزةالساليم محزة10611477106114771061147710611477

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-28الساليم لبىنالساليم لبىنالساليم لبىنالساليم لبىن10581409105814091058140910581409

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-15الساليم لييلالساليم لييلالساليم لييلالساليم لييل10581129105811291058112910581129

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-10الساليم نعمةالساليم نعمةالساليم نعمةالساليم نعمة10611234106112341061123410611234

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-30السالوي سك_نةالسالوي سك_نةالسالوي سك_نةالسالوي سك_نة10711202107112021071120210711202

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-04السالوي سهامالسالوي سهامالسالوي سهامالسالوي سهام10611282106112821061128210611282

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-04السÛادي اميانالسÛادي اميانالسÛادي اميانالسÛادي اميان10481285104812851048128510481285

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-25السلطاين امميةالسلطاين امميةالسلطاين امميةالسلطاين اممية10561276105612761056127610561276

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-17السلامين حSانالسلامين حSانالسلامين حSانالسلامين حSان10371370103713701037137010371370

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-10السلهايم ام_نةالسلهايم ام_نةالسلهايم ام_نةالسلهايم ام_نة10631027106310271063102710631027

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-17السلويم يو�سالسلويم يو�سالسلويم يو�سالسلويم يو�س10611552106115521061155210611552

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-26السلوى ابÅسامالسلوى ابÅسامالسلوى ابÅسامالسلوى ابÅسام10501102105011021050110210501102

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-08السل·ين السل·ين السل·ين السل·ين مخمخمخمخZسةZسةZسةZسة10571056105710561057105610571056

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-25السل·ين سك_نةالسل·ين سك_نةالسل·ين سك_نةالسل·ين سك_نة10591398105913981059139810591398

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-15السام� اميانالسام� اميانالسام� اميانالسام� اميان10201075102010751020107510201075

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-14السام� زي�بالسام� زي�بالسام� زي�بالسام� زي�ب10611502106115021061150210611502

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-09السمراوي اميانالسمراوي اميانالسمراوي اميانالسمراوي اميان10491125104911251049112510491125

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-10السماليل �دجيةالسماليل �دجيةالسماليل �دجيةالسماليل �دجية10411018104110181041101810411018

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-24السماليل �دجيةالسماليل �دجيةالسماليل �دجيةالسماليل �دجية10481143104811431048114310481143

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-21السماليل دنياالسماليل دنياالسماليل دنياالسماليل دنيا10531022105310221053102210531022

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-24السماليل فاطمةالسماليل فاطمةالسماليل فاطمةالسماليل فاطمة10141086101410861014108610141086

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-29السمناوي زهريةالسمناوي زهريةالسمناوي زهريةالسمناوي زهرية10551114105511141055111410551114

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-15السمناوي ع>نالسمناوي ع>نالسمناوي ع>نالسمناوي ع>ن10531098105310981053109810531098
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-14السمو ف�ي�ةالسمو ف�ي�ةالسمو ف�ي�ةالسمو ف�ي�ة10491049104910491049104910491049

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-16السمويك محزةالسمويك محزةالسمويك محزةالسمويك محزة10571172105711721057117210571172

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-11السموين محمدالسموين محمدالسموين محمدالسموين محمد10141152101411521014115210141152

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-11السميين مسيةالسميين مسيةالسميين مسيةالسميين مسية10421005104210051042100510421005

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-27السCندويب يو�سالسCندويب يو�سالسCندويب يو�سالسCندويب يو�س10581249105812491058124910581249

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-18السCين عامدالسCين عامدالسCين عامدالسCين عامد10641320106413201064132010641320

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-29السCنZين مSالالسCنZين مSالالسCنZين مSالالسCنZين مSال10381396103813961038139610381396

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-15السCنZين نورةالسCنZين نورةالسCنZين نورةالسCنZين نورة10371142103711421037114210371142

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-13السهب *ادلالسهب *ادلالسهب *ادلالسهب *ادل10491136104911361049113610491136

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-03السهالوي رالسهالوي رالسهالوي رالسهالوي رىضىضىضىض10461076104610761046107610461076

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-24السويس حسCناءالسويس حسCناءالسويس حسCناءالسويس حسCناء10641063106410631064106310641063

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-07السويس فدوىالسويس فدوىالسويس فدوىالسويس فدوى10301122103011221030112210301122

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-02السويق خوالسويق خوالسويق خوالسويق خو����10331037103310371033103710331037

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-23السويدي صالح ا�#نالسويدي صالح ا�#نالسويدي صالح ا�#نالسويدي صالح ا�#ن10621272106212721062127210621272���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01السويدي اكالسويدي اكالسويدي اكالسويدي اكظظظظمممم10641065106410651064106510641065

10491321104913211049132110491321àالسوهيل هنيàالسوهيل هنيàالسوهيل هنيàيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-02السوهيل هنيMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ 043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-10السVZة يوسفالسVZة يوسفالسVZة يوسفالسVZة يوسف10491190104911901049119010491190

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-06السCي�ل هندالسCي�ل هندالسCي�ل هندالسCي�ل هند10631221106312211063122110631221

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-13السCيدايس سعادالسCيدايس سعادالسCيدايس سعادالسCيدايس سعاد10561146105611461056114610561146

10301066103010661030106610301066àيس هنيZالسàيس هنيZالسàيس هنيZالسàيس هنيZ004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-27الس

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-13الشايت عبد الرحامنالشايت عبد الرحامنالشايت عبد الرحامنالشايت عبد الرحامن10331003103310031033100310331003

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-05الشاد ٕاميانالشاد ٕاميانالشاد ٕاميانالشاد ٕاميان10541348105413481054134810541348

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-05الشاديل محزةالشاديل محزةالشاديل محزةالشاديل محزة10611211106112111061121110611211

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-20الشاديل �دجيةالشاديل �دجيةالشاديل �دجيةالشاديل �دجية10381166103811661038116610381166

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-25الشاديل خوالشاديل خوالشاديل خوالشاديل خو����10611052106110521061105210611052

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-02الشاديل يوسفالشاديل يوسفالشاديل يوسفالشاديل يوسف10701253107012531070125310701253

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-01الشاريف سعيدالشاريف سعيدالشاريف سعيدالشاريف سعيد10491387104913871049138710491387

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-14الشافعي اميانالشافعي اميانالشافعي اميانالشافعي اميان10541203105412031054120310541203

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-08الشافعي �دجيةالشافعي �دجيةالشافعي �دجيةالشافعي �دجية10611047106110471061104710611047

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-20الشافعي �دجيةالشافعي �دجيةالشافعي �دجيةالشافعي �دجية10711074107110741071107410711074

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01الشافعي زوهريالشافعي زوهريالشافعي زوهريالشافعي زوهري10591506105915061059150610591506

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-17الشافعي محمدالشافعي محمدالشافعي محمدالشافعي محمد10641124106411241064112410641124

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-02الشافعي محمدالشافعي محمدالشافعي محمدالشافعي محمد10591539105915391059153910591539

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-18الشافيك جوادالشافيك جوادالشافيك جوادالشافيك جواد10491140104911401049114010491140

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-09الشاف_عي سام_ةالشاف_عي سام_ةالشاف_عي سام_ةالشاف_عي سام_ة10611062106110621061106210611062

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-24الشاكريي حSانالشاكريي حSانالشاكريي حSانالشاكريي حSان10581343105813431058134310581343

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20الشامخ سك_نةالشامخ سك_نةالشامخ سك_نةالشامخ سك_نة10631281106312811063128110631281

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-19الشامل ارشفالشامل ارشفالشامل ارشفالشامل ارشف10611554106115541061155410611554

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-19الشايم Mٔيوبالشايم Mٔيوبالشايم Mٔيوبالشايم Mٔيوب10591013105910131059101310591013

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-05الشايم محمدالشايم محمدالشايم محمدالشايم محمد10591567105915671059156710591567

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-05الشاهد ايوبالشاهد ايوبالشاهد ايوبالشاهد ايوب10591053105910531059105310591053

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-16الشاهدي نورةالشاهدي نورةالشاهدي نورةالشاهدي نورة10601090106010901060109010601090

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-22الشاوين هناءالشاوين هناءالشاوين هناءالشاوين هناء10641275106412751064127510641275

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-23الشاوي ٕاميانالشاوي ٕاميانالشاوي ٕاميانالشاوي ٕاميان10591876105918761059187610591876

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-01الشاوي ربيعةالشاوي ربيعةالشاوي ربيعةالشاوي ربيعة10381082103810821038108210381082

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-15الشاوي صباحالشاوي صباحالشاوي صباحالشاوي صباح10621291106212911062129110621291���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-18الشاوي حمسنالشاوي حمسنالشاوي حمسنالشاوي حمسن10491091104910911049109110491091

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-05الشCبايل اUراهميالشCبايل اUراهميالشCبايل اUراهميالشCبايل اUراهمي10581481105814811058148110581481

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-17الشCبايل نعميةالشCبايل نعميةالشCبايل نعميةالشCبايل نعمية10591667105916671059166710591667
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-20الشCباين �دجيةالشCباين �دجيةالشCباين �دجيةالشCباين �دجية10621187106211871062118710621187���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-26الشCتويك محمدالشCتويك محمدالشCتويك محمدالشCتويك محمد10601048106010481060104810601048

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-23الشCيت صالح ا�#نالشCيت صالح ا�#نالشCيت صالح ا�#نالشCيت صالح ا�#ن10591832105918321059183210591832

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-25الشÅ_وي جناةالشÅ_وي جناةالشÅ_وي جناةالشÅ_وي جناة10601200106012001060120010601200

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-25الشجرة نوالالشجرة نوالالشجرة نوالالشجرة نوال10601349106013491060134910601349

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-03الشجعي الهامالشجعي الهامالشجعي الهامالشجعي الهام10581385105813851058138510581385

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-03الشجعي عبد الرحميالشجعي عبد الرحميالشجعي عبد الرحميالشجعي عبد الرحمي10581293105812931058129310581293

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-24الشجعي فاطمةالشجعي فاطمةالشجعي فاطمةالشجعي فاطمة10581504105815041058150410581504

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-03الشحرار فاطمة الزهراءالشحرار فاطمة الزهراءالشحرار فاطمة الزهراءالشحرار فاطمة الزهراء10381279103812791038127910381279

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-12الشحمي �دجيةالشحمي �دجيةالشحمي �دجيةالشحمي �دجية10491185104911851049118510491185

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-10الشحمي زي�بالشحمي زي�بالشحمي زي�بالشحمي زي�ب10381385103813851038138510381385

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-15الشدعي �سنيالشدعي �سنيالشدعي �سنيالشدعي �سني10371331103713311037133110371331

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-31الشذاوي �سنيالشذاوي �سنيالشذاوي �سنيالشذاوي �سني10711065107110651071106510711065

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-16الرشاد يو�سالرشاد يو�سالرشاد يو�سالرشاد يو�س10541066105410661054106610541066

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-01الرشايف محمدالرشايف محمدالرشايف محمدالرشايف محمد10591340105913401059134010591340

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-26الرشاييب عفافالرشاييب عفافالرشاييب عفافالرشاييب عفاف10591834105918341059183410591834

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-16الرشاييب �مسنيالرشاييب �مسنيالرشاييب �مسنيالرشاييب �مسني10571502105715021057150210571502

10571245105712451057124510571245à_ الرشا�يش نà_ الرشا�يش نà_ الرشا�يش نà_ 013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-18الرشا�يش ن

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-18الرشعي اtرامالرشعي اtرامالرشعي اtرامالرشعي اtرام10591208105912081059120810591208

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-21الرشيف �لودالرشيف �لودالرشيف �لودالرشيف �لود10301128103011281030112810301128

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-14الرشقاوي حسCناءالرشقاوي حسCناءالرشقاوي حسCناءالرشقاوي حسCناء10711103107111031071110310711103

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-01الرشقاوي خوالرشقاوي خوالرشقاوي خوالرشقاوي خو����10611659106116591061165910611659

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-27الرشقاوي سعيدةالرشقاوي سعيدةالرشقاوي سعيدةالرشقاوي سعيدة10461118104611181046111810461118

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-03الرشقاوي عبدالهاديالرشقاوي عبدالهاديالرشقاوي عبدالهاديالرشقاوي عبدالهادي10581126105811261058112610581126

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-29الرشقاوي ع£نالرشقاوي ع£نالرشقاوي ع£نالرشقاوي ع£ن10531097105310971053109710531097

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-09الرشيق عبد ا¾يدالرشيق عبد ا¾يدالرشيق عبد ا¾يدالرشيق عبد ا¾يد10631370106313701063137010631370

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-02الرشيق عبدالسالمالرشيق عبدالسالمالرشيق عبدالسالمالرشيق عبدالسالم10491067104910671049106710491067

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-18الرشيق فاطمة الزهراءالرشيق فاطمة الزهراءالرشيق فاطمة الزهراءالرشيق فاطمة الزهراء10381353103813531038135310381353

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-12الرشيق مونيةالرشيق مونيةالرشيق مونيةالرشيق مونية10601289106012891060128910601289

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01الرشودي راحبةالرشودي راحبةالرشودي راحبةالرشودي راحبة10581078105810781058107810581078

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-19الرشييب ع£نالرشييب ع£نالرشييب ع£نالرشييب ع£ن10641198106411981064119810641198

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-21الرشيف املصلو� *اÒشةالرشيف املصلو� *اÒشةالرشيف املصلو� *اÒشةالرشيف املصلو� *اÒشة10631015106310151063101510631015

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-15الرشيف املصلو� م_لودةالرشيف املصلو� م_لودةالرشيف املصلو� م_لودةالرشيف املصلو� م_لودة10631308106313081063130810631308

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-16الرشيف رق_ةالرشيف رق_ةالرشيف رق_ةالرشيف رق_ة10371355103713551037135510371355

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-28الرشيف عفافالرشيف عفافالرشيف عفافالرشيف عفاف10631347106313471063134710631347

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-07الرشيفي الهامالرشيفي الهامالرشيفي الهامالرشيفي الهام10621105106211051062110510621105���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-14الرشيفي امميةالرشيفي امميةالرشيفي امميةالرشيفي اممية10601347106013471060134710601347

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-28الرشيفي سارةالرشيفي سارةالرشيفي سارةالرشيفي سارة10411013104110131041101310411013

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-11الشطيب صفاءالشطيب صفاءالشطيب صفاءالشطيب صفاء10581146105811461058114610581146

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-01الشطييب محمدالشطييب محمدالشطييب محمدالشطييب محمد10611001106110011061100110611001

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-11الشعيب ايوبالشعيب ايوبالشعيب ايوبالشعيب ايوب10551123105511231055112310551123

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-03الشعيب فاطمةالشعيب فاطمةالشعيب فاطمةالشعيب فاطمة10611664106116641061166410611664

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-25الشعيب tوsرالشعيب tوsرالشعيب tوsرالشعيب tوsر10601379106013791060137910601379

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-09الشعيب مرميالشعيب مرميالشعيب مرميالشعيب مرمي10481056104810561048105610481056

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28الشعيب يو�سالشعيب يو�سالشعيب يو�سالشعيب يو�س10571326105713261057132610571326

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-26الشعواط امنيالشعواط امنيالشعواط امنيالشعواط امني10371110103711101037111010371110

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-29الشعيب �دجيةالشعيب �دجيةالشعيب �دجيةالشعيب �دجية10371450103714501037145010371450

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13الشعييب صفاءالشعييب صفاءالشعييب صفاءالشعييب صفاء10421107104211071042110710421107

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28الشفعي عز#زالشفعي عز#زالشفعي عز#زالشفعي عز#ز10601275106012751060127510601275
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-10الشقاف �ا�الشقاف �ا�الشقاف �ا�الشقاف �ا�10561137105611371056113710561137

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-22الشقر محزةالشقر محزةالشقر محزةالشقر محزة10591396105913961059139610591396

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-29الشقوري غزالنالشقوري غزالنالشقوري غزالنالشقوري غزالن10491314104913141049131410491314

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10الشقريي Mٔمميةالشقريي Mٔمميةالشقريي Mٔمميةالشقريي Mٔممية10581482105814821058148210581482

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01الشقريي حسCناءالشقريي حسCناءالشقريي حسCناءالشقريي حسCناء10541171105411711054117110541171

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-19الشقريي زهريةالشقريي زهريةالشقريي زهريةالشقريي زهرية10581591105815911058159110581591

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-01الشقريي ليىلالشقريي ليىلالشقريي ليىلالشقريي ليىل10591748105917481059174810591748

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-19الشق_في �دجيةالشق_في �دجيةالشق_في �دجيةالشق_في �دجية10701130107011301070113010701130

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-15الشكدايل �الشكدايل �الشكدايل �الشكدايل �رسرسرسرس10611562106115621061156210611562

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-22الشكداين tوsرالشكداين tوsرالشكداين tوsرالشكداين tوsر10621112106211121062111210621112���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-01الشكري سعادالشكري سعادالشكري سعادالشكري سعاد10501071105010711050107110501071

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-05الشالالشالالشالالشالمغمغمغمغي �ا�ي �ا�ي �ا�ي �ا�10641067106410671064106710641067

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-12الشالالشالالشالالشالمغمغمغمغي يو�سي يو�سي يو�سي يو�س10581105105811051058110510581105

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-09الشالالشالالشالالشال���� Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء10331065103310651033106510331065

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-24الشالوي �ا�الشالوي �ا�الشالوي �ا�الشالوي �ا�10711132107111321071113210711132

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-27الشلالشلالشلالشلحححح هند هند هند هند10481378104813781048137810481378

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-05الشلخ عبدالرحميالشلخ عبدالرحميالشلخ عبدالرحميالشلخ عبدالرحمي10611249106112491061124910611249

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-08الشلواطي ابÅسامالشلواطي ابÅسامالشلواطي ابÅسامالشلواطي ابÅسام10611295106112951061129510611295

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-23الشليالشليالشليالشليحححح مرمي مرمي مرمي مرمي10141004101410041014100410141004

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-30الشCناين سلمىالشCناين سلمىالشCناين سلمىالشCناين سلمى10611540106115401061154010611540

10551314105513141055131410551314àناوي هنيCالشàناوي هنيCالشàناوي هنيCالشàناوي هنيCون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-16الشÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT035

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-05الش��ويف محمدالش��ويف محمدالش��ويف محمدالش��ويف محمد10611220106112201061122010611220

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-13الشهيب سعادالشهيب سعادالشهيب سعادالشهيب سعاد10381197103811971038119710381197

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-17الشهراوي فاطمة الزهراءالشهراوي فاطمة الزهراءالشهراوي فاطمة الزهراءالشهراوي فاطمة الزهراء10611645106116451061164510611645

10591287105912871059128710591287ó� الشهري عبدó� الشهري عبدó� الشهري عبدó� ن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-20الشهري عبدUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT015

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-15الشهيبات الزهراءالشهيبات الزهراءالشهيبات الزهراءالشهيبات الزهراء10411037104110371041103710411037

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-15الشهيدي سCناءالشهيدي سCناءالشهيدي سCناءالشهيدي سCناء10491176104911761049117610491176

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01الشواي �ا�الشواي �ا�الشواي �ا�الشواي �ا�10581441105814411058144110581441

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-22الشواي خوالشواي خوالشواي خوالشواي خو����10601382106013821060138210601382

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-22الشو�ين جهرالشو�ين جهرالشو�ين جهرالشو�ين جهر10711163107111631071116310711163

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14الشودايل وئامالشودايل وئامالشودايل وئامالشودايل وئام10601147106011471060114710601147

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-10الشويف اسCيةالشويف اسCيةالشويف اسCيةالشويف اسCية10491184104911841049118410491184

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-25الشويق يوسفالشويق يوسفالشويق يوسفالشويق يوسف10611287106112871061128710611287

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-16الشو#ردي Iدرالشو#ردي Iدرالشو#ردي Iدرالشو#ردي Iدر10541271105412711054127110541271

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-10الشويقر شC·ءالشويقر شC·ءالشويقر شC·ءالشويقر شC·ء10381078103810781038107810381078

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-20الشZيب مرادالشZيب مرادالشZيب مرادالشZيب مراد10481135104811351048113510481135

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-30الشCيòاوي سCناءالشCيòاوي سCناءالشCيòاوي سCناءالشCيòاوي سCناء10591290105912901059129010591290

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-06الشCيòاوي ودادالشCيòاوي ودادالشCيòاوي ودادالشCيòاوي وداد10571455105714551057145510571455

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-05الشCيخي مىنالشCيخي مىنالشCيخي مىنالشCيخي مىن10201052102010521020105210201052

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-28الشCيظمي دونيةالشCيظمي دونيةالشCيظمي دونيةالشCيظمي دونية10641023106410231064102310641023

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-14الشCيكر رق_ةالشCيكر رق_ةالشCيكر رق_ةالشCيكر رق_ة10501154105011541050115410501154

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-28الشCيكري سCناءالشCيكري سCناءالشCيكري سCناءالشCيكري سCناء10381040103810401038104010381040

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26الشني سك_نةالشني سك_نةالشني سك_نةالشني سك_نة10411107104111071041110710411107

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-26الصاUر tوsرالصاUر tوsرالصاUر tوsرالصاUر tوsر10611225106112251061122510611225

10531293105312931053129310531293àر هنيUالصاàر هنيUالصاàر هنيUالصاàر هنيUنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-01الصاTTTT015

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-04الصاUري الصاUري الصاUري الصاUري ����ينةينةينةينة10531170105311701053117010531170

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-24الصاUري حSانالصاUري حSانالصاUري حSانالصاUري حSان10491099104910991049109910491099

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-28الصاUري رqاءالصاUري رqاءالصاUري رqاءالصاUري رqاء10601149106011491060114910601149

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-04الصاUري ملياءالصاUري ملياءالصاUري ملياءالصاUري ملياء10701196107011961070119610701196
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-30الصاÂ محمدالصاÂ محمدالصاÂ محمدالصاÂ محمد10611171106111711061117110611171

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-01الصاÂ مرميالصاÂ مرميالصاÂ مرميالصاÂ مرمي10371003103710031037100310371003

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14الصاد امميةالصاد امميةالصاد امميةالصاد اممية10531124105311241053112410531124

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-01الصاد Mٔمميةالصاد Mٔمميةالصاد Mٔمميةالصاد Mٔممية10141137101411371014113710141137

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-07الصادق Mٔسامءالصادق Mٔسامءالصادق Mٔسامءالصادق Mٔسامء10581544105815441058154410581544

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-25الصاديق امميةالصاديق امميةالصاديق امميةالصاديق اممية10201024102010241020102410201024

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-02الصاديق فاطمةالصاديق فاطمةالصاديق فاطمةالصاديق فاطمة10701176107011761070117610701176

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-25الصاديق ماqدةالصاديق ماqدةالصاديق ماqدةالصاديق ماqدة10581353105813531058135310581353

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-27الصاديق نورةالصاديق نورةالصاديق نورةالصاديق نورة10701283107012831070128310701283

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-13الصادقني ٕاميانالصادقني ٕاميانالصادقني ٕاميانالصادقني ٕاميان10481311104813111048131110481311

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-19الصاديقي ربيعةالصاديقي ربيعةالصاديقي ربيعةالصاديقي ربيعة10551247105512471055124710551247

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-25الصايف زtر�ءالصايف زtر�ءالصايف زtر�ءالصايف زtر�ء10201152102011521020115210201152

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-26الصايف هدىالصايف هدىالصايف هدىالصايف هدى10561313105613131056131310561313

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-16الصاحلي اميانالصاحلي اميانالصاحلي اميانالصاحلي اميان10541258105412581054125810541258

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01الصاحلي Mٔمينالصاحلي Mٔمينالصاحلي Mٔمينالصاحلي Mٔمين10631062106310621063106210631062

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-21الصاحلي حسCناءالصاحلي حسCناءالصاحلي حسCناءالصاحلي حسCناء10711139107111391071113910711139

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-07الصاحلي محزةالصاحلي محزةالصاحلي محزةالصاحلي محزة10591465105914651059146510591465

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-30الصاحلي ��ساءالصاحلي ��ساءالصاحلي ��ساءالصاحلي ��ساء10591289105912891059128910591289

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-14الصاليالصاليالصاليالصاليحححح اممية اممية اممية اممية10601040106010401060104010601040

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-05الصامدي tوsرالصامدي tوsرالصامدي tوsرالصامدي tوsر10641051106410511064105110641051

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-14الصائغ Mٔسامةالصائغ Mٔسامةالصائغ Mٔسامةالصائغ Mٔسامة10581576105815761058157610581576

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20الصائغ هاجرالصائغ هاجرالصائغ هاجرالصائغ هاجر10561249105612491056124910561249

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-25الصبار ارشفالصبار ارشفالصبار ارشفالصبار ارشف10611087106110871061108710611087

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-06الصبار حسCناءالصبار حسCناءالصبار حسCناءالصبار حسCناء10611314106113141061131410611314

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-27الصبار محزةالصبار محزةالصبار محزةالصبار محزة10611555106115551061155510611555

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-14الصبار غيالصبار غيالصبار غيالصبار غيثثثثةةةة10611304106113041061130410611304

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-29الصبار جنوىالصبار جنوىالصبار جنوىالصبار جنوى10611404106114041061140410611404

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29الصبار جهرالصبار جهرالصبار جهرالصبار جهر10611412106114121061141210611412

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-03الصبار �رسىالصبار �رسىالصبار �رسىالصبار �رسى10461110104611101046111010461110

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-30الصبحي غزالنالصبحي غزالنالصبحي غزالنالصبحي غزالن10571082105710821057108210571082

10571342105713421057134210571342àالصبحي هنيàالصبحي هنيàالصبحي هنيà018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19الصبحي هني

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29الصرباين احلس�_ةالصرباين احلس�_ةالصرباين احلس�_ةالصرباين احلس�_ة10641241106412411064124110641241

10561369105613691056136910561369àهI الصرباويàهI الصرباويàهI الصرباويàهI يةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-12الصرباويSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS019الالالالثثثثانوية التق

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-19الصربي ٕاميانالصربي ٕاميانالصربي ٕاميانالصربي ٕاميان10381344103813441038134410381344

10571186105711861057118610571186àالصربي مجيàالصربي مجيàالصربي مجيà010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-01الصربي مجي

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-18الصربي *ادلالصربي *ادلالصربي *ادلالصربي *ادل10611688106116881061168810611688

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-18الصربي نورةالصربي نورةالصربي نورةالصربي نورة10491051104910511049105110491051

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14الصربي وهيبةالصربي وهيبةالصربي وهيبةالصربي وهيبة10711162107111621071116210711162

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-28الصحراوي امميةالصحراوي امميةالصحراوي امميةالصحراوي اممية10611620106116201061162010611620

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-20الصحراوي اميانالصحراوي اميانالصحراوي اميانالصحراوي اميان10611096106110961061109610611096

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-04الصحراوي Mٔيوبالصحراوي Mٔيوبالصحراوي Mٔيوبالصحراوي Mٔيوب10201028102010281020102810201028

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-20الصحيالصحيالصحيالصحيحححح زنبة زنبة زنبة زنبة10481367104813671048136710481367

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-30الصدايت اسCيةالصدايت اسCيةالصدايت اسCيةالصدايت اسCية10641049106410491064104910641049

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-27الصدري Mٔمينالصدري Mٔمينالصدري Mٔمينالصدري Mٔمين10551148105511481055114810551148

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-15الصدويق �دجيةالصدويق �دجيةالصدويق �دجيةالصدويق �دجية10641140106411401064114010641140

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-14الصدويق سك_نةالصدويق سك_نةالصدويق سك_نةالصدويق سك_نة10421113104211131042111310421113

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-27الصديق فاطمة الزهراءالصديق فاطمة الزهراءالصديق فاطمة الزهراءالصديق فاطمة الزهراء10481220104812201048122010481220

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-28الصديق فاطمة الزهراءالصديق فاطمة الزهراءالصديق فاطمة الزهراءالصديق فاطمة الزهراء10551145105511451055114510551145

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-08الصديق مدحيةالصديق مدحيةالصديق مدحيةالصديق مدحية10581498105814981058149810581498
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-18الصديق �رسىالصديق �رسىالصديق �رسىالصديق �رسى10491313104913131049131310491313

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22الصديقي شC·ءالصديقي شC·ءالصديقي شC·ءالصديقي شC·ء10551309105513091055130910551309

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-18الصديقي شC·ءالصديقي شC·ءالصديقي شC·ءالصديقي شC·ء10611638106116381061163810611638

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-11الصديقي ماريةالصديقي ماريةالصديقي ماريةالصديقي مارية10371011103710111037101110371011

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-14الرصاالرصاالرصاالرصاخخخخ وسCمية وسCمية وسCمية وسCمية10621069106210691062106910621069���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-21الرصدي ابÅسامالرصدي ابÅسامالرصدي ابÅسامالرصدي ابÅسام10611257106112571061125710611257

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-20الرصصار tوsرالرصصار tوsرالرصصار tوsرالرصصار tوsر10381063103810631038106310381063

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-29الرصيف فاطمة الزهراءالرصيف فاطمة الزهراءالرصيف فاطمة الزهراءالرصيف فاطمة الزهراء10141235101412351014123510141235

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06الصغري شC·ءالصغري شC·ءالصغري شC·ءالصغري شC·ء10411154104111541041115410411154

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01الصغري عبدالعايلالصغري عبدالعايلالصغري عبدالعايلالصغري عبدالعايل10561114105611141056111410561114

10381083103810831038108310381083àالصغري هنيàالصغري هنيàالصغري هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-20الصغري هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-18الصغري وهيبةالصغري وهيبةالصغري وهيبةالصغري وهيبة10571405105714051057140510571405

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-26الصغريا#ن اtرامالصغريا#ن اtرامالصغريا#ن اtرامالصغريا#ن اtرام10301103103011031030110310301103

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01الصغيوري إالدر�يس سعيدالصغيوري إالدر�يس سعيدالصغيوري إالدر�يس سعيدالصغيوري إالدر�يس سعيد10711078107110781071107810711078

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04الصغيوري محمدالصغيوري محمدالصغيوري محمدالصغيوري محمد10591248105912481059124810591248

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-02الصفصايف جنوىالصفصايف جنوىالصفصايف جنوىالصفصايف جنوى10571137105711371057113710571137

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-16الصف_حي سك_نةالصف_حي سك_نةالصف_حي سك_نةالصف_حي سك_نة10491105104911051049110510491105

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-08الصقيل اسامءالصقيل اسامءالصقيل اسامءالصقيل اسامء10141067101410671014106710141067

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-13الصقيل حكميةالصقيل حكميةالصقيل حكميةالصقيل حكمية10641334106413341064133410641334

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-19الصقيل وسCميةالصقيل وسCميةالصقيل وسCميةالصقيل وسCمية10621276106212761062127610621276���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-15الصلب حسامالصلب حسامالصلب حسامالصلب حسام10581599105815991058159910581599

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-15الصلب هشامالصلب هشامالصلب هشامالصلب هشام10581598105815981058159810581598

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-04الصميطي خوالصميطي خوالصميطي خوالصميطي خو����10631256106312561063125610631256

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-19الصويص محزةالصويص محزةالصويص محزةالصويص محزة10701234107012341070123410701234

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-19الصوفري مرميالصوفري مرميالصوفري مرميالصوفري مرمي10641099106410991064109910641099

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-22الصويف ٕاميانالصويف ٕاميانالصويف ٕاميانالصويف ٕاميان10381364103813641038136410381364

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-20الصويف زهريةالصويف زهريةالصويف زهريةالصويف زهرية10491084104910841049108410491084

10371109103711091037110910371109óالصويف عبدإالóالصويف عبدإالóالصويف عبدإالóيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-21الصويف عبدإالCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-26الصويف عتيقةالصويف عتيقةالصويف عتيقةالصويف عتيقة10561306105613061056130610561306

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-06-26الصياالصياالصياالصياضضضض ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام10371500103715001037150010371500

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-21الصياالصياالصياالصياضضضض زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب10381241103812411038124110381241

10531284105312841053128410531284àالصيفي عبàالصيفي عبàالصيفي عبàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-14الصيفي عبTTTT015

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-19الضاويم شC·ءالضاويم شC·ءالضاويم شC·ءالضاويم شC·ء10381416103814161038141610381416

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-01الضاوي Mٔمينالضاوي Mٔمينالضاوي Mٔمينالضاوي Mٔمين10621108106211081062110810621108���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-27الضاوي محزةالضاوي محزةالضاوي محزةالضاوي محزة10491214104912141049121410491214

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-28الضاوي ح_اةالضاوي ح_اةالضاوي ح_اةالضاوي ح_اة10591732105917321059173210591732

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-25الضباين هيالضباين هيالضباين هيالضباين هيمتمتمتمت10571351105713511057135110571351

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-07الرض^ين مرادالرض^ين مرادالرض^ين مرادالرض^ين مراد10381249103812491038124910381249

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-26الرض� شC·ءالرض� شC·ءالرض� شC·ءالرض� شC·ء10481362104813621048136210481362

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-03الرض�يس tوsرالرض�يس tوsرالرض�يس tوsرالرض�يس tوsر10481002104810021048100210481002

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-27الرضيالرضيالرضيالرضييضيضيضيض اميان اميان اميان اميان10551363105513631055136310551363

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-01الرضيف بوشعيبالرضيف بوشعيبالرضيف بوشعيبالرضيف بوشعيب10581183105811831058118310581183

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-24الرضيف �ا�الرضيف �ا�الرضيف �ا�الرضيف �ا�10611177106111771061117710611177

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20الرضيف رشف ا�#نالرضيف رشف ا�#نالرضيف رشف ا�#نالرضيف رشف ا�#ن10641199106411991064119910641199

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-02الرضيف محمدالرضيف محمدالرضيف محمدالرضيف محمد10611219106112191061121910611219

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-06الضرشي بوشعيبالضرشي بوشعيبالضرشي بوشعيبالضرشي بوشعيب10631232106312321063123210631232

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-04الضعيف معادالضعيف معادالضعيف معادالضعيف معاد10601153106011531060115310601153

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-29الضلزي محزةالضلزي محزةالضلزي محزةالضلزي محزة10381258103812581038125810381258

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-06الضهراوي فاطمة الزهراءالضهراوي فاطمة الزهراءالضهراوي فاطمة الزهراءالضهراوي فاطمة الزهراء10591797105917971059179710591797
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-08الضو رشوقالضو رشوقالضو رشوقالضو رشوق10611073106110731061107310611073

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-06الضوح وصالالضوح وصالالضوح وصالالضوح وصال10461037104610371046103710461037

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-03الضوس مونةالضوس مونةالضوس مونةالضوس مونة10591217105912171059121710591217

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-09الضوي سعيدالضوي سعيدالضوي سعيدالضوي سعيد10501167105011671050116710501167

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-04الطاجري هدىالطاجري هدىالطاجري هدىالطاجري هدى10541062105410621054106210541062

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-27الطاسة بورشىالطاسة بورشىالطاسة بورشىالطاسة بورشى10571117105711171057111710571117

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-13الطاطة �زهةالطاطة �زهةالطاطة �زهةالطاطة �زهة10611003106110031061100310611003

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-05الطاغريطي مونيةالطاغريطي مونيةالطاغريطي مونيةالطاغريطي مونية10531183105311831053118310531183

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-01الطايق ليىلالطايق ليىلالطايق ليىلالطايق ليىل10621218106212181062121810621218���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-09الطالب إالدر�يس سارةالطالب إالدر�يس سارةالطالب إالدر�يس سارةالطالب إالدر�يس سارة10501050105010501050105010501050

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-31الطالب سهامالطالب سهامالطالب سهامالطالب سهام10301108103011081030110810301108

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-21الطالب مSالالطالب مSالالطالب مSالالطالب مSال10211071102110711021107110211071

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-13الطاليب حسCناءالطاليب حسCناءالطاليب حسCناءالطاليب حسCناء10481366104813661048136610481366

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-03الطاليب �دجيةالطاليب �دجيةالطاليب �دجيةالطاليب �دجية10501101105011011050110110501101

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-30الطاليب زي�بالطاليب زي�بالطاليب زي�بالطاليب زي�ب10371265103712651037126510371265

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01الطاليب عبد هللالطاليب عبد هللالطاليب عبد هللالطاليب عبد هللا10561208105612081056120810561208

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-15الطاليب عبدالغينالطاليب عبدالغينالطاليب عبدالغينالطاليب عبدالغين10571127105711271057112710571127

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-16الطاليب لطيفةالطاليب لطيفةالطاليب لطيفةالطاليب لطيفة10541097105410971054109710541097

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-28الطاليب مرميالطاليب مرميالطاليب مرميالطاليب مرمي10561307105613071056130710561307

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-31الطاليب مليكةالطاليب مليكةالطاليب مليكةالطاليب مليكة10591552105915521059155210591552

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-01الطاليب هدىالطاليب هدىالطاليب هدىالطاليب هدى10711143107111431071114310711143

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-19الطاليب هندالطاليب هندالطاليب هندالطاليب هند10711100107111001071110010711100

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-03الطاليب �سنيالطاليب �سنيالطاليب �سنيالطاليب �سني10591263105912631059126310591263

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-30الطاهري Mٔسامءالطاهري Mٔسامءالطاهري Mٔسامءالطاهري Mٔسامء10591224105912241059122410591224

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-07الطاهري الهامالطاهري الهامالطاهري الهامالطاهري الهام10481216104812161048121610481216

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-25الطاهري Mٔمميةالطاهري Mٔمميةالطاهري Mٔمميةالطاهري Mٔممية10421042104210421042104210421042

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11الطاهري �دجيةالطاهري �دجيةالطاهري �دجيةالطاهري �دجية10581421105814211058142110581421

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-27الطاهري رشCيدةالطاهري رشCيدةالطاهري رشCيدةالطاهري رشCيدة10561245105612451056124510561245

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-30الطاهري ز�دالطاهري ز�دالطاهري ز�دالطاهري ز�د10381319103813191038131910381319

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10الطاهري مسريةالطاهري مسريةالطاهري مسريةالطاهري مسرية10631289106312891063128910631289

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-21الطاهري سوم_ةالطاهري سوم_ةالطاهري سوم_ةالطاهري سوم_ة10371336103713361037133610371336

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-29الطاهري tرميةالطاهري tرميةالطاهري tرميةالطاهري tرمية10571130105711301057113010571130

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-07الطاهري مSالالطاهري مSالالطاهري مSالالطاهري مSال10371192103711921037119210371192

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-09الطاهري �سكالطاهري �سكالطاهري �سكالطاهري �سك10211009102110091021100910211009

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-11الطاهري ود�نالطاهري ود�نالطاهري ود�نالطاهري ود�ن10481182104811821048118210481182

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-24الطاهوري عبد املغيثالطاهوري عبد املغيثالطاهوري عبد املغيثالطاهوري عبد املغيث10531074105310741053107410531074

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-16الطاهريي �زهةالطاهريي �زهةالطاهريي �زهةالطاهريي �زهة10541259105412591054125910541259

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-11الطاهريي جهرالطاهريي جهرالطاهريي جهرالطاهريي جهر10591739105917391059173910591739

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-08الطاويس مسريةالطاويس مسريةالطاويس مسريةالطاويس مسرية10631283106312831063128310631283

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-25الطاويس فاطنةالطاويس فاطنةالطاويس فاطنةالطاويس فاطنة10541321105413211054132110541321

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-15الطا�س مرميالطا�س مرميالطا�س مرميالطا�س مرمي10611561106115611061156110611561

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10الطايع Mٔمحدالطايع Mٔمحدالطايع Mٔمحدالطايع Mٔمحد10501194105011941050119410501194

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-20الطائع سلمىالطائع سلمىالطائع سلمىالطائع سلمى10591897105918971059189710591897

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-19الطايع غزالنالطايع غزالنالطايع غزالنالطايع غزالن10201105102011051020110510201105

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-17الطائع وqدانالطائع وqدانالطائع وqدانالطائع وqدان10411210104112101041121010411210

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-13الطائعي صفاءالطائعي صفاءالطائعي صفاءالطائعي صفاء10701198107011981070119810701198

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-31الطائف اميانالطائف اميانالطائف اميانالطائف اميان10481165104811651048116510481165

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-17الطرفاوي طالطرفاوي طالطرفاوي طالطرفاوي طهههه10601260106012601060126010601260

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-01الطرفاوي فاطمة الزهراءالطرفاوي فاطمة الزهراءالطرفاوي فاطمة الزهراءالطرفاوي فاطمة الزهراء10581592105815921058159210581592
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

يئيئيئيئ Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب10411078104110781041107810411078 019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-23الطغراالطغراالطغراالطغرا

10571464105714641057146410571464àمجي àمجي àمجي àيئيئيئيئ مجي 024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-28الطغراالطغراالطغراالطغرا

يئيئيئيئ حلسن حلسن حلسن حلسن10561291105612911056129110561291 015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-11الطغراالطغراالطغراالطغرا

يئيئيئيئ مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى10591420105914201059142010591420 TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-28الطغراالطغراالطغراالطغرا

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-06الطاليل عبد الوا�دالطاليل عبد الوا�دالطاليل عبد الوا�دالطاليل عبد الوا�د10551043105510431055104310551043

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-08الطل�اوي Mٔمحدالطل�اوي Mٔمحدالطل�اوي Mٔمحدالطل�اوي Mٔمحد10381327103813271038132710381327

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-10الطلحي الطلحي الطلحي الطلحي ����اداداداد10591266105912661059126610591266

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-28الطلعي شهيدالطلعي شهيدالطلعي شهيدالطلعي شهيد10641313106413131064131310641313

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-06الطلعي ع>نالطلعي ع>نالطلعي ع>نالطلعي ع>ن10641004106410041064100410641004

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-21الطلعي �سنيالطلعي �سنيالطلعي �سنيالطلعي �سني10621175106211751062117510621175���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-18الطناطين ع£نالطناطين ع£نالطناطين ع£نالطناطين ع£ن10381018103810181038101810381018

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20الطنالطنالطنالطنجججج جهر جهر جهر جهر10701193107011931070119310701193

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-25الطنجي �دجيةالطنجي �دجيةالطنجي �دجيةالطنجي �دجية10621107106211071062110710621107���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-26الطنجي فدوىالطنجي فدوىالطنجي فدوىالطنجي فدوى10371161103711611037116110371161

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-11الطنطاوي بالطنطاوي بالطنطاوي بالطنطاوي بثثثثSZةSZةSZةSZة10461027104610271046102710461027

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-14الطهاري هبةالطهاري هبةالطهاري هبةالطهاري هبة10371489103714891037148910371489

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-11الطهريي مرميالطهريي مرميالطهريي مرميالطهريي مرمي10631225106312251063122510631225

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-13الطوايف جهيانالطوايف جهيانالطوايف جهيانالطوايف جهيان10591574105915741059157410591574

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-27الطور زي�بالطور زي�بالطور زي�بالطور زي�ب10141229101412291014122910141229

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-10الطور نورا�#نالطور نورا�#نالطور نورا�#نالطور نورا�#ن10531031105310311053103110531031

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-28الطويس احلاجالطويس احلاجالطويس احلاجالطويس احلاج10591408105914081059140810591408

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-31الطويس حسCناءالطويس حسCناءالطويس حسCناءالطويس حسCناء10711203107112031071120310711203

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-17الطويس سCناءالطويس سCناءالطويس سCناءالطويس سCناء10561110105611101056111010561110

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-13الطويس جناةالطويس جناةالطويس جناةالطويس جناة10581546105815461058154610581546

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-26الطوهري ح_اةالطوهري ح_اةالطوهري ح_اةالطوهري ح_اة10551153105511531055115310551153

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-18الطو#يك م_نةالطو#يك م_نةالطو#يك م_نةالطو#يك م_نة10581600105816001058160010581600

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-24الطويل حسنالطويل حسنالطويل حسنالطويل حسن10481257104812571048125710481257

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-14الطويل ح_اةالطويل ح_اةالطويل ح_اةالطويل ح_اة10591787105917871059178710591787

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-26الطويل سك_نةالطويل سك_نةالطويل سك_نةالطويل سك_نة10141040101410401014104010141040

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-05الطويل فاطمة الزهراءالطويل فاطمة الزهراءالطويل فاطمة الزهراءالطويل فاطمة الزهراء10541308105413081054130810541308

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-17الطويل فوزيةالطويل فوزيةالطويل فوزيةالطويل فوزية10611271106112711061127110611271

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-25الطويلب امحمدالطويلب امحمدالطويلب امحمدالطويلب امحمد10621099106210991062109910621099���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-13الطويلب زهريةالطويلب زهريةالطويلب زهريةالطويلب زهرية10621159106211591062115910621159���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01الطييب ملياءالطييب ملياءالطييب ملياءالطييب ملياء10501226105012261050122610501226

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-18الطري الطري الطري الطري حضحضحضحضىىىى10331040103310401033104010331040

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-17الطيويب رضاالطيويب رضاالطيويب رضاالطيويب رضا10641178106411781064117810641178

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-04الطيويب �سCميةالطيويب �سCميةالطيويب �سCميةالطيويب �سCمية10371056103710561037105610371056

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-08العابدي جوادالعابدي جوادالعابدي جوادالعابدي جواد10481279104812791048127910481279

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-14العا° tوsرالعا° tوsرالعا° tوsرالعا° tوsر10591365105913651059136510591365

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-04العارف شC·ءالعارف شC·ءالعارف شC·ءالعارف شC·ء10581121105811211058112110581121

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-06العاريف tوsرالعاريف tوsرالعاريف tوsرالعاريف tوsر10141110101411101014111010141110

10201132102011321020113210201132àي مجيàي مجيàي مجيàيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-03العاالعاالعاالعامصمصمصمصي مجيCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU 007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-11العاطفي محمدالعاطفي محمدالعاطفي محمدالعاطفي محمد10611679106116791061167910611679

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-22العاطي هللا سهامالعاطي هللا سهامالعاطي هللا سهامالعاطي هللا سهام10631311106313111063131110631311

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-27العاطي هللا شC·ءالعاطي هللا شC·ءالعاطي هللا شC·ءالعاطي هللا شC·ء10301055103010551030105510301055

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-28العايف نورةالعايف نورةالعايف نورةالعايف نورة10601210106012101060121010601210

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-20العامري ابÅسامالعامري ابÅسامالعامري ابÅسامالعامري ابÅسام10631335106313351063133510631335

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-08العامري �لميةالعامري �لميةالعامري �لميةالعامري �لمية10601086106010861060108610601086

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-04العامري شعيبالعامري شعيبالعامري شعيبالعامري شعيب10581480105814801058148010581480
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-13العامري عبداحلقالعامري عبداحلقالعامري عبداحلقالعامري عبداحلق10621063106210631062106310621063���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-23العامري عفافالعامري عفافالعامري عفافالعامري عفاف10641141106411411064114110641141

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-01العامري فاطمة الزهراءالعامري فاطمة الزهراءالعامري فاطمة الزهراءالعامري فاطمة الزهراء10601321106013211060132110601321

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-10العامري فوزيةالعامري فوزيةالعامري فوزيةالعامري فوزية10641302106413021064130210641302

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-03العامري محمدالعامري محمدالعامري محمدالعامري محمد10641250106412501064125010641250

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-28العامري جنالءالعامري جنالءالعامري جنالءالعامري جنالء10571543105715431057154310571543

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-26العايدي Mٔمنيالعايدي Mٔمنيالعايدي Mٔمنيالعايدي Mٔمني10211041102110411021104110211041

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-22العايدي زي�بالعايدي زي�بالعايدي زي�بالعايدي زي�ب10581275105812751058127510581275

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-24العايطي زي�بالعايطي زي�بالعايطي زي�بالعايطي زي�ب10141102101411021014110210141102

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-30العباب فاطمة الزهراءالعباب فاطمة الزهراءالعباب فاطمة الزهراءالعباب فاطمة الزهراء10561041105610411056104110561041

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-08العبادية محمدالعبادية محمدالعبادية محمدالعبادية محمد10641041106410411064104110641041

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-08العبار �دجيةالعبار �دجيةالعبار �دجيةالعبار �دجية10641007106410071064100710641007

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-24العبار معرالعبار معرالعبار معرالعبار معر10551249105512491055124910551249

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-16العباري سلوىالعباري سلوىالعباري سلوىالعباري سلوى10411174104111741041117410411174

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-20العباري عبدالباسطالعباري عبدالباسطالعباري عبدالباسطالعباري عبدالباسط10541154105411541054115410541154

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-20العباس ام_نةالعباس ام_نةالعباس ام_نةالعباس ام_نة10531225105312251053122510531225

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08العبايس الغاليةالعبايس الغاليةالعبايس الغاليةالعبايس الغالية10641251106412511064125110641251

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-18العبايس امميةالعبايس امميةالعبايس امميةالعبايس اممية10601255106012551060125510601255

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-21العبايس ام_نةالعبايس ام_نةالعبايس ام_نةالعبايس ام_نة10581350105813501058135010581350

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-07العبايس زي�بالعبايس زي�بالعبايس زي�بالعبايس زي�ب10601071106010711060107110601071

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-11العبايس محمودالعبايس محمودالعبايس محمودالعبايس محمود10641333106413331064133310641333

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-29العبايس مرميالعبايس مرميالعبايس مرميالعبايس مرمي10571182105711821057118210571182

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-02العبايس �رس#نالعبايس �رس#نالعبايس �رس#نالعبايس �رس#ن10371459103714591037145910371459

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-07العبايس يوسفالعبايس يوسفالعبايس يوسفالعبايس يوسف10591494105914941059149410591494

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-03العبد نعامنالعبد نعامنالعبد نعامنالعبد نعامن10371103103711031037110310371103

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-13العبدالنوري سCناءالعبدالنوري سCناءالعبدالنوري سCناءالعبدالنوري سCناء10141043101410431014104310141043

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-28العبدالوي فردوسالعبدالوي فردوسالعبدالوي فردوسالعبدالوي فردوس10611452106114521061145210611452

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-09العبديل طالعبديل طالعبديل طالعبديل طهههه10501038105010381050103810501038

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-03العبدويل Mٔسامءالعبدويل Mٔسامءالعبدويل Mٔسامءالعبدويل Mٔسامء10541148105411481054114810541148

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-21العبدويل حفصةالعبدويل حفصةالعبدويل حفصةالعبدويل حفصة10491373104913731049137310491373

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-25العبدي زي�بالعبدي زي�بالعبدي زي�بالعبدي زي�ب10491377104913771049137710491377

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-26العبودي مرميالعبودي مرميالعبودي مرميالعبودي مرمي10411044104110441041104410411044

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-23العبوز رالعبوز رالعبوز رالعبوز رىضىضىضىض10591337105913371059133710591337

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-18الع>ين حسنالع>ين حسنالع>ين حسنالع>ين حسن10621248106212481062124810621248���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-12العتيوي اUراهميالعتيوي اUراهميالعتيوي اUراهميالعتيوي اUراهمي10581502105815021058150210581502

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-10الع£ين شC·ءالع£ين شC·ءالع£ين شC·ءالع£ين شC·ء10551141105511411055114110551141

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01الع£ين شC·ءالع£ين شC·ءالع£ين شC·ءالع£ين شC·ء10411179104111791041117910411179

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-14الع£ين الع£ين الع£ين الع£ين حضحضحضحضىىىى10551376105513761055137610551376

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-01الع£ين عبد الهاديالع£ين عبد الهاديالع£ين عبد الهاديالع£ين عبد الهادي10621041106210411062104110621041���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-11الع£ين فاطمة الزهراءالع£ين فاطمة الزهراءالع£ين فاطمة الزهراءالع£ين فاطمة الزهراء10541224105412241054122410541224

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-16الع£ين فالع£ين فالع£ين فالع£ين فؤؤؤؤاداداداد10631132106311321063113210631132

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-15الع£ين ليىلالع£ين ليىلالع£ين ليىلالع£ين ليىل10701180107011801070118010701180

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-10الع£ين مرميالع£ين مرميالع£ين مرميالع£ين مرمي10381183103811831038118310381183

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-04الع´اج ايوبالع´اج ايوبالع´اج ايوبالع´اج ايوب10371273103712731037127310371273

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24الع´يل �سنيالع´يل �سنيالع´يل �سنيالع´يل �سني10591742105917421059174210591742

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-17العجمي محزةالعجمي محزةالعجمي محزةالعجمي محزة10581525105815251058152510581525

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-30العجميي ٕاميانالعجميي ٕاميانالعجميي ٕاميانالعجميي ٕاميان10501095105010951050109510501095

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-12العجميي سعيدةالعجميي سعيدةالعجميي سعيدةالعجميي سعيدة10411187104111871041118710411187

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-18العدراوي Mٔمينالعدراوي Mٔمينالعدراوي Mٔمينالعدراوي Mٔمين10631038106310381063103810631038
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-19العدراوي حVيبةالعدراوي حVيبةالعدراوي حVيبةالعدراوي حVيبة10641062106410621064106210641062

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-05العدراوي زي�بالعدراوي زي�بالعدراوي زي�بالعدراوي زي�ب10641161106411611064116110641161

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-28العدراوي شC·ءالعدراوي شC·ءالعدراوي شC·ءالعدراوي شC·ء10641035106410351064103510641035

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-02العدراوي العدراوي العدراوي العدراوي حضحضحضحضىىىى10621286106212861062128610621286���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-19العدس Mٔمالالعدس Mٔمالالعدس Mٔمالالعدس Mٔمال10481328104813281048132810481328

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-20العدالين �دجيةالعدالين �دجيةالعدالين �دجيةالعدالين �دجية10581016105810161058101610581016

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-18العدالين غزالنالعدالين غزالنالعدالين غزالنالعدالين غزالن10381115103811151038111510381115

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-21العدIين Mٔم_نةالعدIين Mٔم_نةالعدIين Mٔم_نةالعدIين Mٔم_نة10381032103810321038103210381032

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-29العدIين يوسفالعدIين يوسفالعدIين يوسفالعدIين يوسف10701133107011331070113310701133

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-16العدIوي �زهةالعدIوي �زهةالعدIوي �زهةالعدIوي �زهة10611503106115031061150310611503

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-02العدي الشهبةالعدي الشهبةالعدي الشهبةالعدي الشهبة10591180105911801059118010591180

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-03العديوي مرميالعديوي مرميالعديوي مرميالعديوي مرمي10601212106012121060121210601212

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-09العرايب امنيالعرايب امنيالعرايب امنيالعرايب امني10621077106210771062107710621077���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-06العراش عبد الرحامنالعراش عبد الرحامنالعراش عبد الرحامنالعراش عبد الرحامن10571397105713971057139710571397

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-15العرايق شC·ءالعرايق شC·ءالعرايق شC·ءالعرايق شC·ء10501182105011821050118210501182

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-29العر^وي حسCناءالعر^وي حسCناءالعر^وي حسCناءالعر^وي حسCناء10591779105917791059177910591779

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20العر^وي محزةالعر^وي محزةالعر^وي محزةالعر^وي محزة10301112103011121030111210301112

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29العر^وي عز#زةالعر^وي عز#زةالعر^وي عز#زةالعر^وي عز#زة10561237105612371056123710561237

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20العربوين لبىنالعربوين لبىنالعربوين لبىنالعربوين لبىن10631235106312351063123510631235

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-15العرqاوي tوsرالعرqاوي tوsرالعرqاوي tوsرالعرqاوي tوsر10491162104911621049116210491162

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-07العرساوي حفصةالعرساوي حفصةالعرساوي حفصةالعرساوي حفصة10701100107011001070110010701100

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01العرش �دجيةالعرش �دجيةالعرش �دجيةالعرش �دجية10481103104811031048110310481103

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-19العرش زي�بالعرش زي�بالعرش زي�بالعرش زي�ب10141069101410691014106910141069

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-15العرش سك_نةالعرش سك_نةالعرش سك_نةالعرش سك_نة10461096104610961046109610461096

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-30العرش شC·ءالعرش شC·ءالعرش شC·ءالعرش شC·ء10591699105916991059169910591699

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-24العريش Mٔمميةالعريش Mٔمميةالعريش Mٔمميةالعريش Mٔممية10141033101410331014103310141033

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-01العريش �دجيةالعريش �دجيةالعريش �دجيةالعريش �دجية10611648106116481061164810611648

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-07العريش فاطمةالعريش فاطمةالعريش فاطمةالعريش فاطمة10631175106311751063117510631175

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-24العريش قامسالعريش قامسالعريش قامسالعريش قامس10481027104810271048102710481027

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-04العريض امميةالعريض امميةالعريض امميةالعريض اممية10551121105511211055112110551121

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-29العر*اري �دجيةالعر*اري �دجيةالعر*اري �دجيةالعر*اري �دجية10601215106012151060121510601215

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-02العر*اري سك_نةالعر*اري سك_نةالعر*اري سك_نةالعر*اري سك_نة10601304106013041060130410601304

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-20العرفاوي ٕاميانالعرفاوي ٕاميانالعرفاوي ٕاميانالعرفاوي ٕاميان10621103106211031062110310621103���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-20العرفاوي �دجيةالعرفاوي �دجيةالعرفاوي �دجيةالعرفاوي �دجية10631084106310841063108410631084

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-20العرفاوي فاطمةالعرفاوي فاطمةالعرفاوي فاطمةالعرفاوي فاطمة10461028104610281046102810461028

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-17العريف Mٔسامءالعريف Mٔسامءالعريف Mٔسامءالعريف Mٔسامء10611518106115181061151810611518

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-07العرtويب جهرالعرtويب جهرالعرtويب جهرالعرtويب جهر10381415103814151038141510381415

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-04العرويب ف�ي�ةالعرويب ف�ي�ةالعرويب ف�ي�ةالعرويب ف�ي�ة10371408103714081037140810371408

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-08العروة بوشعيبالعروة بوشعيبالعروة بوشعيبالعروة بوشعيب10621038106210381062103810621038���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-12العروة شC·ءالعروة شC·ءالعروة شC·ءالعروة شC·ء10551081105510811055108110551081

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-21العرويس دنياالعرويس دنياالعرويس دنياالعرويس دنيا10141012101410121014101210141012

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-09العرويس زي�بالعرويس زي�بالعرويس زي�بالعرويس زي�ب10371115103711151037111510371115

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-20العرويس شC·ءالعرويس شC·ءالعرويس شC·ءالعرويس شC·ء10591343105913431059134310591343

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-15العرويش هدىالعرويش هدىالعرويش هدىالعرويش هدى10561023105610231056102310561023

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-03العرويص زي�بالعرويص زي�بالعرويص زي�بالعرويص زي�ب10611145106111451061114510611145

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-12العرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراءالعرويص فاطمة الزهراء10571598105715981057159810571598

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-20العرويص محمد �سنيالعرويص محمد �سنيالعرويص محمد �سنيالعرويص محمد �سني10591106105911061059110610591106

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-17العرويص هندالعرويص هندالعرويص هندالعرويص هند10581534105815341058153410581534

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-19العروم سك_نةالعروم سك_نةالعروم سك_نةالعروم سك_نة10531200105312001053120010531200
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-09العروم محمد Mٔمنيالعروم محمد Mٔمنيالعروم محمد Mٔمنيالعروم محمد Mٔمني10631037106310371063103710631037

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-06العروي شC·ءالعروي شC·ءالعروي شC·ءالعروي شC·ء10561247105612471056124710561247

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-07العروي �زهةالعروي �زهةالعروي �زهةالعروي �زهة10561005105610051056100510561005

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-05العر�يش فاطمة الزهراءالعر�يش فاطمة الزهراءالعر�يش فاطمة الزهراءالعر�يش فاطمة الزهراء10611442106114421061144210611442

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-31العزاب ابÅسامالعزاب ابÅسامالعزاب ابÅسامالعزاب ابÅسام10411234104112341041123410411234

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-02العزاب فاطمة الزهراءالعزاب فاطمة الزهراءالعزاب فاطمة الزهراءالعزاب فاطمة الزهراء10541001105410011054100110541001

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-30العزاب محمدالعزاب محمدالعزاب محمدالعزاب محمد10591793105917931059179310591793

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-15العزايب ٕاسامعيلالعزايب ٕاسامعيلالعزايب ٕاسامعيلالعزايب ٕاسامعيل10531044105310441053104410531044

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-22العزايب زtر^ءالعزايب زtر^ءالعزايب زtر^ءالعزايب زtر^ء10381394103813941038139410381394

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-09العزاوي باللالعزاوي باللالعزاوي باللالعزاوي بالل10481255104812551048125510481255

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-21العزري دنياالعزري دنياالعزري دنياالعزري دنيا10551264105512641055126410551264

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28العزوزي سعادالعزوزي سعادالعزوزي سعادالعزوزي سعاد10631204106312041063120410631204

10141168101411681014116810141168àالعزوزي سهيàالعزوزي سهيàالعزوزي سهيàينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-06العزوزي سهيCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسC015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلس

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-15العزوزي شهريةالعزوزي شهريةالعزوزي شهريةالعزوزي شهرية10371199103711991037119910371199

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-22العز#زي اسامءالعز#زي اسامءالعز#زي اسامءالعز#زي اسامء10591683105916831059168310591683

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-26العز#زي لبىنالعز#زي لبىنالعز#زي لبىنالعز#زي لبىن10701036107010361070103610701036

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01العساس محمدالعساس محمدالعساس محمدالعساس محمد10581167105811671058116710581167

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-03العسال ابÅسامالعسال ابÅسامالعسال ابÅسامالعسال ابÅسام10551067105510671055106710551067

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20العسال فاطمةالعسال فاطمةالعسال فاطمةالعسال فاطمة10541227105412271054122710541227

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-14العساوي امميةالعساوي امميةالعساوي امميةالعساوي اممية10611436106114361061143610611436

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-11العرساوي �دجيةالعرساوي �دجيةالعرساوي �دجيةالعرساوي �دجية10601288106012881060128810601288

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-06العرسي اسامءالعرسي اسامءالعرسي اسامءالعرسي اسامء10631191106311911063119110631191

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-01العرسي السعديةالعرسي السعديةالعرسي السعديةالعرسي السعدية10641236106412361064123610641236

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-03العرسي امالالعرسي امالالعرسي امالالعرسي امال10581414105814141058141410581414

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-11العرسي ٕاميانالعرسي ٕاميانالعرسي ٕاميانالعرسي ٕاميان10631326106313261063132610631326

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-10العرسي wرشىالعرسي wرشىالعرسي wرشىالعرسي wرشى10491217104912171049121710491217

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-09العرسي حسCناءالعرسي حسCناءالعرسي حسCناءالعرسي حسCناء10491272104912721049127210491272

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-09العرسي رqاءالعرسي رqاءالعرسي رqاءالعرسي رqاء10201150102011501020115010201150

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-03العرسي زtر�ءالعرسي زtر�ءالعرسي زtر�ءالعرسي زtر�ء10371104103711041037110410371104

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-10العرسي زي�بالعرسي زي�بالعرسي زي�بالعرسي زي�ب10371440103714401037144010371440

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-06العرسي زي�بالعرسي زي�بالعرسي زي�بالعرسي زي�ب10601076106010761060107610601076

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-21العرسي سارةالعرسي سارةالعرسي سارةالعرسي سارة10591221105912211059122110591221

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-20العرسي سوم_ةالعرسي سوم_ةالعرسي سوم_ةالعرسي سوم_ة10641011106410111064101110641011

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-31العرسي سوم_ةالعرسي سوم_ةالعرسي سوم_ةالعرسي سوم_ة10581571105815711058157110581571

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-25العرسي *اÒشةالعرسي *اÒشةالعرسي *اÒشةالعرسي *اÒشة10611196106111961061119610611196

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-04العرسي فدوىالعرسي فدوىالعرسي فدوىالعرسي فدوى10541285105412851054128510541285

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-04العرسي لبىنالعرسي لبىنالعرسي لبىنالعرسي لبىن10461008104610081046100810461008

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-10العرسي لبىنالعرسي لبىنالعرسي لبىنالعرسي لبىن10601155106011551060115510601155

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-28العرسي لبىنالعرسي لبىنالعرسي لبىنالعرسي لبىن10501004105010041050100410501004

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-16العرسي جنوىالعرسي جنوىالعرسي جنوىالعرسي جنوى10381352103813521038135210381352

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-26العرسي جهرالعرسي جهرالعرسي جهرالعرسي جهر10551229105512291055122910551229

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-18العرسي يوسفالعرسي يوسفالعرسي يوسفالعرسي يوسف10641343106413431064134310641343

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-30العسكري �زهةالعسكري �زهةالعسكري �زهةالعسكري �زهة10381243103812431038124310381243

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-01العسل رqاءالعسل رqاءالعسل رqاءالعسل رqاء10591129105911291059112910591129

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-02العسل مرميالعسل مرميالعسل مرميالعسل مرمي10701252107012521070125210701252

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-09العسالوي سCناءالعسالوي سCناءالعسالوي سCناءالعسالوي سCناء10701156107011561070115610701156

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-29العسلوج �دجيةالعسلوج �دجيةالعسلوج �دجيةالعسلوج �دجية10611594106115941061159410611594

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-02العسيل اميانالعسيل اميانالعسيل اميانالعسيل اميان10611693106116931061169310611693

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-16العسيل شC·ءالعسيل شC·ءالعسيل شC·ءالعسيل شC·ء10411145104111451041114510411145
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-22العسويل العسويل العسويل العسويل ����اداداداد10481396104813961048139610481396

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-27العسويل ماqدةالعسويل ماqدةالعسويل ماqدةالعسويل ماqدة10411045104110451041104510411045

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-03العسويل يوسفالعسويل يوسفالعسويل يوسفالعسويل يوسف10491343104913431049134310491343

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-02العشاب شC·ءالعشاب شC·ءالعشاب شC·ءالعشاب شC·ء10531271105312711053127110531271

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-01العشاب عز#زالعشاب عز#زالعشاب عز#زالعشاب عز#ز10531017105310171053101710531017

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-12العشاق شC·ءالعشاق شC·ءالعشاق شC·ءالعشاق شC·ء10571171105711711057117110571171

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-16العشايل �دجيةالعشايل �دجيةالعشايل �دجيةالعشايل �دجية10371293103712931037129310371293

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-15العشايل صارةالعشايل صارةالعشايل صارةالعشايل صارة10371106103711061037110610371106

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-14العرشاوي Mٔسامءالعرشاوي Mٔسامءالعرشاوي Mٔسامءالعرشاوي Mٔسامء10571045105710451057104510571045

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-11العشلوج �دجيةالعشلوج �دجيةالعشلوج �دجيةالعشلوج �دجية10601133106011331060113310601133

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-05العشلوج سك_نةالعشلوج سك_نةالعشلوج سك_نةالعشلوج سك_نة10601235106012351060123510601235

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-13العشZيب هبةالعشZيب هبةالعشZيب هبةالعشZيب هبة10701281107012811070128110701281

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-27العصافري عبد الغينالعصافري عبد الغينالعصافري عبد الغينالعصافري عبد الغين10491331104913311049133110491331

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-07العرضاوي �دجيةالعرضاوي �دجيةالعرضاوي �دجيةالعرضاوي �دجية10571366105713661057136610571366

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-26العرضاوي محمدالعرضاوي محمدالعرضاوي محمدالعرضاوي محمد10541212105412121054121210541212

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-18العطار �Mٔسالعطار �Mٔسالعطار �Mٔسالعطار �Mٔس10621005106210051062100510621005���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-05العطار Mٔيوبالعطار Mٔيوبالعطار Mٔيوبالعطار Mٔيوب10641034106410341064103410641034

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-12العطار زي�بالعطار زي�بالعطار زي�بالعطار زي�ب10481055104810551048105510481055

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-23العطاليت سهامالعطاليت سهامالعطاليت سهامالعطاليت سهام10501228105012281050122810501228

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-18العطويم كاملالعطويم كاملالعطويم كاملالعطويم كامل10591439105914391059143910591439

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-03العطويم Iديةالعطويم Iديةالعطويم Iديةالعطويم Iدية10581331105813311058133110581331

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-09العطوي خوالعطوي خوالعطوي خوالعطوي خو����10711184107111841071118410711184

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-04العطيفي *يلالعطيفي *يلالعطيفي *يلالعطيفي *يل10611111106111111061111110611111

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-14العظميي wرشىالعظميي wرشىالعظميي wرشىالعظميي wرشى10591823105918231059182310591823

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-27العظميي حسنالعظميي حسنالعظميي حسنالعظميي حسن10591535105915351059153510591535

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-29العظميي رشCيدالعظميي رشCيدالعظميي رشCيدالعظميي رشCيد10581091105810911058109110581091

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-15العظميي محمدالعظميي محمدالعظميي محمدالعظميي محمد10701181107011811070118110701181

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-02العفس ازهورالعفس ازهورالعفس ازهورالعفس ازهور10631331106313311063133110631331

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-24العقاد Mٔمالالعقاد Mٔمالالعقاد Mٔمالالعقاد Mٔمال10371077103710771037107710371077

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20العقار Mٔيوبالعقار Mٔيوبالعقار Mٔيوبالعقار Mٔيوب10211033102110331021103310211033

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-25العقاين tوsرالعقاين tوsرالعقاين tوsرالعقاين tوsر10581559105815591058155910581559

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-17العقيل Mٔيوبالعقيل Mٔيوبالعقيل Mٔيوبالعقيل Mٔيوب10381403103814031038140310381403

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-18العقيل مرميالعقيل مرميالعقيل مرميالعقيل مرمي10601291106012911060129110601291

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26العاكري حف_ظةالعاكري حف_ظةالعاكري حف_ظةالعاكري حف_ظة10411106104111061041110610411106

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-10العاكري �دجيةالعاكري �دجيةالعاكري �دجيةالعاكري �دجية10581086105810861058108610581086

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-24العاكري جهرالعاكري جهرالعاكري جهرالعاكري جهر10211045102110451021104510211045

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-27العاكل Mٔسامءالعاكل Mٔسامءالعاكل Mٔسامءالعاكل Mٔسامء10491298104912981049129810491298

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-13العكري Mٔمنيالعكري Mٔمنيالعكري Mٔمنيالعكري Mٔمني10601240106012401060124010601240

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-10العكري �دجيةالعكري �دجيةالعكري �دجيةالعكري �دجية10711003107110031071100310711003

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-18العك_دي زي�بالعك_دي زي�بالعك_دي زي�بالعك_دي زي�ب10611617106116171061161710611617

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-12العاليل Mٔم_نةالعاليل Mٔم_نةالعاليل Mٔم_نةالعاليل Mٔم_نة10641244106412441064124410641244

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-04العاليل سك_نةالعاليل سك_نةالعاليل سك_نةالعاليل سك_نة10581122105811221058112210581122

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-26العالم ٕاميانالعالم ٕاميانالعالم ٕاميانالعالم ٕاميان10381067103810671038106710381067

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-02العالم �دجيةالعالم �دجيةالعالم �دجيةالعالم �دجية10621299106212991062129910621299���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-09العالم رشوقالعالم رشوقالعالم رشوقالعالم رشوق10571062105710621057106210571062

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01العاليم ٕالياسالعاليم ٕالياسالعاليم ٕالياسالعاليم ٕالياس10411098104110981041109810411098

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-08العاليم العاليم العاليم العاليم حضحضحضحضىىىى10571398105713981057139810571398

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-29العالوي wرشىالعالوي wرشىالعالوي wرشىالعالوي wرشى10381382103813821038138210381382

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-15العالوي �دجيةالعالوي �دجيةالعالوي �دجيةالعالوي �دجية10541270105412701054127010541270
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01العالوي زtر�ءالعالوي زtر�ءالعالوي زtر�ءالعالوي زtر�ء10371284103712841037128410371284

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-02العلمي ابÅسامالعلمي ابÅسامالعلمي ابÅسامالعلمي ابÅسام10581432105814321058143210581432

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-15العلمي محزةالعلمي محزةالعلمي محزةالعلمي محزة10591759105917591059175910591759

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-04العلمي زي�بالعلمي زي�بالعلمي زي�بالعلمي زي�ب10591804105918041059180410591804

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-09العلمي سك_نةالعلمي سك_نةالعلمي سك_نةالعلمي سك_نة10591140105911401059114010591140

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20العلمي وديعالعلمي وديعالعلمي وديعالعلمي وديع10581164105811641058116410581164

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-24العلوة امميةالعلوة امميةالعلوة امميةالعلوة اممية10601176106011761060117610601176

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-22العلويل عبد هللالعلويل عبد هللالعلويل عبد هللالعلويل عبد هللا10611364106113641061136410611364

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-05العلوي امميةالعلوي امميةالعلوي امميةالعلوي اممية10541041105410411054104110541041

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20العلوي جهيانالعلوي جهيانالعلوي جهيانالعلوي جهيان10371180103711801037118010371180

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-14العلوي خوالعلوي خوالعلوي خوالعلوي خو����10371330103713301037133010371330

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13العلوي رشCيدالعلوي رشCيدالعلوي رشCيدالعلوي رشCيد10381350103813501038135010381350

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-16العلوي زي�بالعلوي زي�بالعلوي زي�بالعلوي زي�ب10581338105813381058133810581338

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-24العلوي سك_نةالعلوي سك_نةالعلوي سك_نةالعلوي سك_نة10571591105715911057159110571591

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-10العلوي فرحالعلوي فرحالعلوي فرحالعلوي فرح10381170103811701038117010381170

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01العيل فوزيةالعيل فوزيةالعيل فوزيةالعيل فوزية10421092104210921042109210421092

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-03العلياين �دجيةالعلياين �دجيةالعلياين �دجيةالعلياين �دجية10601151106011511060115110601151

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-17العلييك محمدالعلييك محمدالعلييك محمدالعلييك محمد10491069104910691049106910491069

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-17العلميي زtر�ءالعلميي زtر�ءالعلميي زtر�ءالعلميي زtر�ء10591416105914161059141610591416

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-08العم عتيقةالعم عتيقةالعم عتيقةالعم عتيقة10611082106110821061108210611082

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-07العامرى حSانالعامرى حSانالعامرى حSانالعامرى حSان10641127106411271064112710641127

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-06العامري ٕاUراهميالعامري ٕاUراهميالعامري ٕاUراهميالعامري ٕاUراهمي10601032106010321060103210601032

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-25العامري Mٔمالالعامري Mٔمالالعامري Mٔمالالعامري Mٔمال10581581105815811058158110581581

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-24العامري Mٔمميةالعامري Mٔمميةالعامري Mٔمميةالعامري Mٔممية10711164107111641071116410711164

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-17العامري خوالعامري خوالعامري خوالعامري خو����10601195106011951060119510601195

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-08العامري رqاءالعامري رqاءالعامري رqاءالعامري رqاء10711055107110551071105510711055

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-10العامري رqاءالعامري رqاءالعامري رqاءالعامري رqاء10561216105612161056121610561216

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-20العامري زي�بالعامري زي�بالعامري زي�بالعامري زي�ب10711026107110261071102610711026

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-01العامري سك_نةالعامري سك_نةالعامري سك_نةالعامري سك_نة10491196104911961049119610491196

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-03العامري شC·ءالعامري شC·ءالعامري شC·ءالعامري شC·ء10371314103713141037131410371314

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-29العامري فاطمةالعامري فاطمةالعامري فاطمةالعامري فاطمة10591191105911911059119110591191

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-04العامري فاطمة الزهراءالعامري فاطمة الزهراءالعامري فاطمة الزهراءالعامري فاطمة الزهراء10501248105012481050124810501248

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-02العامري الم_اءالعامري الم_اءالعامري الم_اءالعامري الم_اء10301018103010181030101810301018

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-20العامري مرميالعامري مرميالعامري مرميالعامري مرمي10561049105610491056104910561049

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-09العامري Iديةالعامري Iديةالعامري Iديةالعامري Iدية10571094105710941057109410571094

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-27العامري �مسنيالعامري �مسنيالعامري �مسنيالعامري �مسني10501055105010551050105510501055

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-04العامري �سنيالعامري �سنيالعامري �سنيالعامري �سني10711193107111931071119310711193

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-22العامري �سنيالعامري �سنيالعامري �سنيالعامري �سني10561205105612051056120510561205

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-17العمت زينةالعمت زينةالعمت زينةالعمت زينة10461074104610741046107410461074

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-09العمراين �در�يس الزيتونيةالعمراين �در�يس الزيتونيةالعمراين �در�يس الزيتونيةالعمراين �در�يس الزيتونية10581418105814181058141810581418

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-30العمراين �در�يس محمدالعمراين �در�يس محمدالعمراين �در�يس محمدالعمراين �در�يس محمد10591384105913841059138410591384

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-01العمراين الشعي _ةالعمراين الشعي _ةالعمراين الشعي _ةالعمراين الشعي _ة10531163105311631053116310531163

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08العمراين امينالعمراين امينالعمراين امينالعمراين امين10591769105917691059176910591769

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-19العمراين حسCناءالعمراين حسCناءالعمراين حسCناءالعمراين حسCناء10711075107110751071107510711075

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-24العمراين دنياالعمراين دنياالعمراين دنياالعمراين دنيا10571314105713141057131410571314

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-13العمراين زهريالعمراين زهريالعمراين زهريالعمراين زهري10581246105812461058124610581246

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-25العمراين معرالعمراين معرالعمراين معرالعمراين معر10561206105612061056120610561206

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-13العمراين فاطمة الزهراءالعمراين فاطمة الزهراءالعمراين فاطمة الزهراءالعمراين فاطمة الزهراء10411236104112361041123610411236

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-08العمراين فاطمة الزهراءالعمراين فاطمة الزهراءالعمراين فاطمة الزهراءالعمراين فاطمة الزهراء10591846105918461059184610591846
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01العمراين tرميالعمراين tرميالعمراين tرميالعمراين tرمي10421104104211041042110410421104

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-15العمراين مرميالعمراين مرميالعمراين مرميالعمراين مرمي10561396105613961056139610561396

10631158106311581063115810631158à_ العمراين نà_ العمراين نà_ العمراين نà_ يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-10العمراين نCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT008

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-23العمراوي اtرامالعمراوي اtرامالعمراوي اtرامالعمراوي اtرام10611421106114211061142110611421

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-30العمراوي �دجيةالعمراوي �دجيةالعمراوي �دجيةالعمراوي �دجية10601150106011501060115010601150

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-31العمراوي ر�ابالعمراوي ر�ابالعمراوي ر�ابالعمراوي ر�اب10701225107012251070122510701225

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-29العمري امميةالعمري امميةالعمري امميةالعمري اممية10591885105918851059188510591885

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-09العمري ا�سالعمري ا�سالعمري ا�سالعمري ا�س10491374104913741049137410491374

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-02العمري حSانالعمري حSانالعمري حSانالعمري حSان10371162103711621037116210371162

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-08العمري سعادالعمري سعادالعمري سعادالعمري سعاد10571022105710221057102210571022

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01العمري سك_نةالعمري سك_نةالعمري سك_نةالعمري سك_نة10601159106011591060115910601159

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-26العمري صالح  ا�#نالعمري صالح  ا�#نالعمري صالح  ا�#نالعمري صالح  ا�#ن10701016107010161070101610701016

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-12العمري فاطمة الزهراءالعمري فاطمة الزهراءالعمري فاطمة الزهراءالعمري فاطمة الزهراء10701284107012841070128410701284

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-26العمري tرميةالعمري tرميةالعمري tرميةالعمري tرمية10501082105010821050108210501082

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-09العمري حمسنالعمري حمسنالعمري حمسنالعمري حمسن10571399105713991057139910571399

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-16العمري مروةالعمري مروةالعمري مروةالعمري مروة10611703106117031061170310611703

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-11العمري Iديةالعمري Iديةالعمري Iديةالعمري Iدية10581501105815011058150110581501

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-27العمري هندالعمري هندالعمري هندالعمري هند10551338105513381055133810551338

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-11العمل ام_نةالعمل ام_نةالعمل ام_نةالعمل ام_نة10591350105913501059135010591350

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-18العناية وصالالعناية وصالالعناية وصالالعناية وصال10611272106112721061127210611272

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28العنبوري ابÅسامالعنبوري ابÅسامالعنبوري ابÅسامالعنبوري ابÅسام10561266105612661056126610561266

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-05العنيب الهامالعنيب الهامالعنيب الهامالعنيب الهام10621192106211921062119210621192���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-27العنيب سك_نةالعنيب سك_نةالعنيب سك_نةالعنيب سك_نة10621239106212391062123910621239���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-07العنيب عبد الهاديالعنيب عبد الهاديالعنيب عبد الهاديالعنيب عبد الهادي10641056106410561064105610641056

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-23العنرتي امالالعنرتي امالالعنرتي امالالعنرتي امال10591095105910951059109510591095

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-05العزنول زي�بالعزنول زي�بالعزنول زي�بالعزنول زي�ب10501207105012071050120710501207

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-27العنياوي جنوىالعنياوي جنوىالعنياوي جنوىالعنياوي جنوى10551071105510711055107110551071

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-22العواج wسمةالعواج wسمةالعواج wسمةالعواج wسمة10371417103714171037141710371417

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-19العواد ماqدولنيالعواد ماqدولنيالعواد ماqدولنيالعواد ماqدولني10501014105010141050101410501014

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-18العواد نضالالعواد نضالالعواد نضالالعواد نضال10701026107010261070102610701026

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-18العوادي �Mٔالمالعوادي �Mٔالمالعوادي �Mٔالمالعوادي �Mٔالم10591727105917271059172710591727

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-26العوان بورشىالعوان بورشىالعوان بورشىالعوان بورشى10501017105010171050101710501017

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-05العواين Mٔمميةالعواين Mٔمميةالعواين Mٔمميةالعواين Mٔممية10591805105918051059180510591805

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-05العود جهيانالعود جهيانالعود جهيانالعود جهيان10581112105811121058111210581112

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-05العود Iديةالعود Iديةالعود Iديةالعود Iدية10571020105710201057102010571020

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-02العوين Mٔمالالعوين Mٔمالالعوين Mٔمالالعوين Mٔمال10561154105611541056115410561154

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-14العوين محمدالعوين محمدالعوين محمدالعوين محمد10621289106212891062128910621289���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-28العوين مرميالعوين مرميالعوين مرميالعوين مرمي10371305103713051037130510371305

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-25العوين جهرالعوين جهرالعوين جهرالعوين جهر10381301103813011038130110381301

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10العويدي �دجيةالعويدي �دجيةالعويدي �دجيةالعويدي �دجية10591649105916491059164910591649

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-01العويدي فاطمة الزهراءالعويدي فاطمة الزهراءالعويدي فاطمة الزهراءالعويدي فاطمة الزهراء10571514105715141057151410571514

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-14العويدي معادالعويدي معادالعويدي معادالعويدي معاد10611093106110931061109310611093

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-04العياد زي�بالعياد زي�بالعياد زي�بالعياد زي�ب10601052106010521060105210601052

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-26العيادي اسامءالعيادي اسامءالعيادي اسامءالعيادي اسامء10381389103813891038138910381389

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-31العيادي محمدالعيادي محمدالعيادي محمدالعيادي محمد10701104107011041070110410701104

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-08العيادي هندالعيادي هندالعيادي هندالعيادي هند10601083106010831060108310601083

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-27العياطى انتصارالعياطى انتصارالعياطى انتصارالعياطى انتصار10571241105712411057124110571241

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-29العيبودي هندالعيبودي هندالعيبودي هندالعيبودي هند10201025102010251020102510201025

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-29العيدي ليىلالعيدي ليىلالعيدي ليىلالعيدي ليىل10641300106413001064130010641300
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-16العيدي مرميالعيدي مرميالعيدي مرميالعيدي مرمي10531029105310291053102910531029

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-30العZساوي خوالعZساوي خوالعZساوي خوالعZساوي خو����10611569106115691061156910611569

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12العZساوي مرميالعZساوي مرميالعZساوي مرميالعZساوي مرمي10591618105916181059161810591618

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-16العZسوي رق_ةالعZسوي رق_ةالعZسوي رق_ةالعZسوي رق_ة10301001103010011030100110301001

10371304103713041037130410371304à_ سوي نZالعà_ سوي نZالعà_ سوي نZالعà_ سوي نZيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-25العCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-30العZيس اروىالعZيس اروىالعZيس اروىالعZيس اروى10541213105412131054121310541213

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-20العZيس �دجيةالعZيس �دجيةالعZيس �دجيةالعZيس �دجية10581289105812891058128910581289

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-26العZيش مسريةالعZيش مسريةالعZيش مسريةالعZيش مسرية10581583105815831058158310581583

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-08العمير ابÅسامالعمير ابÅسامالعمير ابÅسامالعمير ابÅسام10581142105811421058114210581142

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-18العيناوي هدىالعيناوي هدىالعيناوي هدىالعيناوي هدى10601123106011231060112310601123

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-15العينوس وردةالعينوس وردةالعينوس وردةالعينوس وردة10461047104610471046104710461047

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-10العيويش فاطمة الزهراءالعيويش فاطمة الزهراءالعيويش فاطمة الزهراءالعيويش فاطمة الزهراء10501211105012111050121110501211

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-29الغازيل ع£نالغازيل ع£نالغازيل ع£نالغازيل ع£ن10491195104911951049119510491195

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-07الغازي wرشىالغازي wرشىالغازي wرشىالغازي wرشى10501208105012081050120810501208

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20الغازي سعيدالغازي سعيدالغازي سعيدالغازي سعيد10571431105714311057143110571431

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20الغازي عبدالعايلالغازي عبدالعايلالغازي عبدالعايلالغازي عبدالعايل10411066104110661041106610411066

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-20الغازي فاطمةالغازي فاطمةالغازي فاطمةالغازي فاطمة10481092104810921048109210481092

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-20الغازي فاطمة الزهراءالغازي فاطمة الزهراءالغازي فاطمة الزهراءالغازي فاطمة الزهراء10301104103011041030110410301104

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-12الغازي tوsرالغازي tوsرالغازي tوsرالغازي tوsر10141153101411531014115310141153

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-27الغازي tوsرالغازي tوsرالغازي tوsرالغازي tوsر10631182106311821063118210631182

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-19الغايش فاطمةالغايش فاطمةالغايش فاطمةالغايش فاطمة10541048105410481054104810541048

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-17الغاليب *ادلالغاليب *ادلالغاليب *ادلالغاليب *ادل10491178104911781049117810491178

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24الغاملي Mٔسامءالغاملي Mٔسامءالغاملي Mٔسامءالغاملي Mٔسامء10581539105815391058153910581539

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-15الغاملي شC·ءالغاملي شC·ءالغاملي شC·ءالغاملي شC·ء10581376105813761058137610581376

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-16الغاالغاالغاالغامنمنمنمني امياني امياني امياني اميان10601227106012271060122710601227

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-11الغاالغاالغاالغامنمنمنمني رqاءي رqاءي رqاءي رqاء10531129105311291053112910531129

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-19الغبطي محمد امنيالغبطي محمد امنيالغبطي محمد امنيالغبطي محمد امني10381148103811481038114810381148

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-15الغبوري عامدالغبوري عامدالغبوري عامدالغبوري عامد10601163106011631060116310601163

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-15الغرايب ٕاميانالغرايب ٕاميانالغرايب ٕاميانالغرايب ٕاميان10501183105011831050118310501183

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-08الغرايب يوسفالغرايب يوسفالغرايب يوسفالغرايب يوسف10381227103812271038122710381227

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-20الغرايم فاطمة الزهراءالغرايم فاطمة الزهراءالغرايم فاطمة الزهراءالغرايم فاطمة الزهراء10461097104610971046109710461097

10371308103713081037130810371308àالغر^وي هنيàالغر^وي هنيàالغر^وي هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-13الغر^وي هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-25الغريب اميانالغريب اميانالغريب اميانالغريب اميان10631090106310901063109010631090

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-06الغريب اميانالغريب اميانالغريب اميانالغريب اميان10611584106115841061158410611584

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-02الغريب سهامالغريب سهامالغريب سهامالغريب سهام10631201106312011063120110631201

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-22الغريب عبد ا÷لطيفالغريب عبد ا÷لطيفالغريب عبد ا÷لطيفالغريب عبد ا÷لطيف10561274105612741056127410561274

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-27الغريب �سCميةالغريب �سCميةالغريب �سCميةالغريب �سCمية10591745105917451059174510591745

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-04الغريس ابÅسامالغريس ابÅسامالغريس ابÅسامالغريس ابÅسام10501259105012591050125910501259

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12الغريس عبد الرحامنالغريس عبد الرحامنالغريس عبد الرحامنالغريس عبد الرحامن10631275106312751063127510631275

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-12الغرنيطي كزنةالغرنيطي كزنةالغرنيطي كزنةالغرنيطي كزنة10591837105918371059183710591837

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-20الغروادي حس�_ةالغروادي حس�_ةالغروادي حس�_ةالغروادي حس�_ة10591009105910091059100910591009

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-26الغريب رqاءالغريب رqاءالغريب رqاءالغريب رqاء10631060106310601063106010631060

10621026106210261062102610621026óالغريب عبد إالóالغريب عبد إالóالغريب عبد إالóيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-01الغريب عبد إالCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

10541176105411761054117610541176àالغريب هنيàالغريب هنيàالغريب هنيàيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-08الغريب هنيMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT021

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-23الغزال مرميالغزال مرميالغزال مرميالغزال مرمي10631300106313001063130010631300

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-08الغزايل فاطمة الزهراءالغزايل فاطمة الزهراءالغزايل فاطمة الزهراءالغزايل فاطمة الزهراء10571548105715481057154810571548

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-07الغزايل فدوىالغزايل فدوىالغزايل فدوىالغزايل فدوى10541017105410171054101710541017

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-15الغزايل محمدالغزايل محمدالغزايل محمدالغزايل محمد10141080101410801014108010141080

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-23الغزاين �دجيةالغزاين �دجيةالغزاين �دجيةالغزاين �دجية10641157106411571064115710641157
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-24الغزاوي حفصةالغزاوي حفصةالغزاوي حفصةالغزاوي حفصة10331013103310131033101310331013

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-07الغزاي زtر�ءالغزاي زtر�ءالغزاي زtر�ءالغزاي زtر�ء10591466105914661059146610591466

هتهتهتهتالالالال10551347105513471055134710551347 Uالغزالين اUالغزالين اUالغزالين اUون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-15الغزالين اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT037

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-17الغزالين فاطمة الزهراءالغزالين فاطمة الزهراءالغزالين فاطمة الزهراءالغزالين فاطمة الزهراء10601197106011971060119710601197

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-24الغزواين �ليلالغزواين �ليلالغزواين �ليلالغزواين �ليل10611423106114231061142310611423

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-15الغزوانية ع£نالغزوانية ع£نالغزوانية ع£نالغزوانية ع£ن10571121105711211057112110571121

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-01الغزوانية فاطمة الزهراءالغزوانية فاطمة الزهراءالغزوانية فاطمة الزهراءالغزوانية فاطمة الزهراء10551219105512191055121910551219

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-25الغزوي مSريالغزوي مSريالغزوي مSريالغزوي مSري10581003105810031058100310581003

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-20الغساين سلوىالغساين سلوىالغساين سلوىالغساين سلوى10481058104810581048105810481058

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-31الغشاوي wرشىالغشاوي wرشىالغشاوي wرشىالغشاوي wرشى10561141105611411056114110561141

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-05الغشاوي حSانالغشاوي حSانالغشاوي حSانالغشاوي حSان10591633105916331059163310591633

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-05الغشاوي Iديةالغشاوي Iديةالغشاوي Iديةالغشاوي Iدية10561285105612851056128510561285

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-03الغشوا مرميالغشوا مرميالغشوا مرميالغشوا مرمي10501227105012271050122710501227

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-27الغشCيوة مرميالغشCيوة مرميالغشCيوة مرميالغشCيوة مرمي10641016106410161064101610641016

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-27الغطاس سارةالغطاس سارةالغطاس سارةالغطاس سارة10611127106111271061112710611127

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-20الغاليم ابÅسامالغاليم ابÅسامالغاليم ابÅسامالغاليم ابÅسام10701022107010221070102210701022

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-18الغامري مرميالغامري مرميالغامري مرميالغامري مرمي10611019106110191061101910611019

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-18الغامن سعادالغامن سعادالغامن سعادالغامن سعاد10141042101410421014104210141042

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-03الغنباز رضاالغنباز رضاالغنباز رضاالغنباز رضا10631255106312551063125510631255

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-01الغن´اوي �دجيةالغن´اوي �دجيةالغن´اوي �دجيةالغن´اوي �دجية10591685105916851059168510591685

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-02الغندوري ايوبالغندوري ايوبالغندوري ايوبالغندوري ايوب10561344105613441056134410561344

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-30الغندوري �دجيةالغندوري �دجيةالغندوري �دجيةالغندوري �دجية10641396106413961064139610641396

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-02الغندوري هشامالغندوري هشامالغندوري هشامالغندوري هشام10631039106310391063103910631039

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-25الغنضور مرميالغنضور مرميالغنضور مرميالغنضور مرمي10591065105910651059106510591065

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01الغنضور مرميالغنضور مرميالغنضور مرميالغنضور مرمي10561223105612231056122310561223

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-15الغنويش Iديةالغنويش Iديةالغنويش Iديةالغنويش Iدية10581563105815631058156310581563

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-11الغويت املهديالغويت املهديالغويت املهديالغويت املهدي10371160103711601037116010371160

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-16الغوري حسCنةالغوري حسCنةالغوري حسCنةالغوري حسCنة10611406106114061061140610611406

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01الغوزايل غزالنالغوزايل غزالنالغوزايل غزالنالغوزايل غزالن10581260105812601058126010581260

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-07الغوزي ليىلالغوزي ليىلالغوزي ليىلالغوزي ليىل10541065105410651054106510541065

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10الغويل شC·ءالغويل شC·ءالغويل شC·ءالغويل شC·ء10371375103713751037137510371375

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-18الغو#زي زي�بالغو#زي زي�بالغو#زي زي�بالغو#زي زي�ب10501146105011461050114610501146

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-25الغيايت سهامالغيايت سهامالغيايت سهامالغيايت سهام10631163106311631063116310631163

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-14الغيايل غريبةالغيايل غريبةالغيايل غريبةالغيايل غريبة10571006105710061057100610571006

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-02الغييت فاطمة الزهراءالغييت فاطمة الزهراءالغييت فاطمة الزهراءالغييت فاطمة الزهراء10551284105512841055128410551284

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-06الغيدوين tوsرالغيدوين tوsرالغيدوين tوsرالغيدوين tوsر10381168103811681038116810381168

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-27الغZشات عبريالغZشات عبريالغZشات عبريالغZشات عبري10381075103810751038107510381075

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-19الفاحتي الشعي _ةالفاحتي الشعي _ةالفاحتي الشعي _ةالفاحتي الشعي _ة10611362106113621061136210611362

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-30الفاحتي Mٔمالالفاحتي Mٔمالالفاحتي Mٔمالالفاحتي Mٔمال10601375106013751060137510601375

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-21الفاحتي امميةالفاحتي امميةالفاحتي امميةالفاحتي اممية10411096104110961041109610411096

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-08الفاحتي ٕاميانالفاحتي ٕاميانالفاحتي ٕاميانالفاحتي ٕاميان10371037103710371037103710371037

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-10الفاحتي فاطمةالفاحتي فاطمةالفاحتي فاطمةالفاحتي فاطمة10611207106112071061120710611207

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-12الفاحتي فاطمة الزهراءالفاحتي فاطمة الزهراءالفاحتي فاطمة الزهراءالفاحتي فاطمة الزهراء10371328103713281037132810371328

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-03الفاحتي مرميالفاحتي مرميالفاحتي مرميالفاحتي مرمي10561092105610921056109210561092

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-15الفاحتي جناةالفاحتي جناةالفاحتي جناةالفاحتي جناة10591812105918121059181210591812

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-02الفاحتي وفاءالفاحتي وفاءالفاحتي وفاءالفاحتي وفاء10141097101410971014109710141097

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-29الفاخوري عامدالفاخوري عامدالفاخوري عامدالفاخوري عامد10541105105411051054110510541105

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01الفار� سك_نةالفار� سك_نةالفار� سك_نةالفار� سك_نة10411067104110671041106710411067

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-04الفاريس زهراءالفاريس زهراءالفاريس زهراءالفاريس زهراء10641284106412841064128410641284
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-02الفاروق مرميالفاروق مرميالفاروق مرميالفاروق مرمي10601035106010351060103510601035

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20الفازة فاطمةالفازة فاطمةالفازة فاطمةالفازة فاطمة10561280105612801056128010561280

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-13الفاضل ع£نالفاضل ع£نالفاضل ع£نالفاضل ع£ن10711050107110501071105010711050

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-05الفاضيل سCناءالفاضيل سCناءالفاضيل سCناءالفاضيل سCناء10211015102110151021101510211015

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-13الفاضيل سCناءالفاضيل سCناءالفاضيل سCناءالفاضيل سCناء10491104104911041049110410491104

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-01الفاضيل فاطمةالفاضيل فاطمةالفاضيل فاطمةالفاضيل فاطمة10611050106110501061105010611050

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-03الفاضيل مSالالفاضيل مSالالفاضيل مSالالفاضيل مSال10561386105613861056138610561386

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01الفاضيل �سنيالفاضيل �سنيالفاضيل �سنيالفاضيل �سني10591179105911791059117910591179

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-29الفاضيل زي�بالفاضيل زي�بالفاضيل زي�بالفاضيل زي�ب10491139104911391049113910491139

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-31الفاطمي اميانالفاطمي اميانالفاطمي اميانالفاطمي اميان10701299107012991070129910701299

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-26الفاطمي فاطمة الزهراءالفاطمي فاطمة الزهراءالفاطمي فاطمة الزهراءالفاطمي فاطمة الزهراء10611178106111781061117810611178

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-29الفاطمي مرميالفاطمي مرميالفاطمي مرميالفاطمي مرمي10711054107110541071105410711054

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-21الفاطميي رqاءالفاطميي رqاءالفاطميي رqاءالفاطميي رqاء10581125105811251058112510581125

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-10الفاطميي محمدالفاطميي محمدالفاطميي محمدالفاطميي محمد10571061105710611057106110571061

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-08الفاحلي بومجعةالفاحلي بومجعةالفاحلي بومجعةالفاحلي بومجعة10371036103710361037103610371036

10641370106413701064137010641370àالف�اح هنيàالف�اح هنيàالف�اح هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-15الف�اح هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT019

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03الف�اوي �Mٔالمالف�اوي �Mٔالمالف�اوي �Mٔالمالف�اوي �Mٔالم10491223104912231049122310491223

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-07الف�اوي وسامالف�اوي وسامالف�اوي وسامالف�اوي وسام10491041104910411049104110491041

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-17الف�حي فدوىالف�حي فدوىالف�حي فدوىالف�حي فدوى10141186101411861014118610141186

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-18الف´اج tوsرالف´اج tوsرالف´اج tوsرالف´اج tوsر10601302106013021060130210601302

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-11الفجري tوsرالفجري tوsرالفجري tوsرالفجري tوsر10531296105312961053129610531296

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22الفجري جهرالفجري جهرالفجري جهرالفجري جهر10561337105613371056133710561337

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-13الف´ل امالالف´ل امالالف´ل امالالف´ل امال10611435106114351061143510611435

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-22الفداين فاطمةالفداين فاطمةالفداين فاطمةالفداين فاطمة10531079105310791053107910531079

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-01الفرايب نوحالفرايب نوحالفرايب نوحالفرايب نوح10621068106210681062106810621068���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-02الفرا° عبد ا¾يدالفرا° عبد ا¾يدالفرا° عبد ا¾يدالفرا° عبد ا¾يد10711159107111591071115910711159

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-09الفرار نعميةالفرار نعميةالفرار نعميةالفرار نعمية10601226106012261060122610601226

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-25الفرايس �Mٔسالفرايس �Mٔسالفرايس �Mٔسالفرايس �Mٔس10141106101411061014110610141106

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-25الفرايس �Mٔسالفرايس �Mٔسالفرايس �Mٔسالفرايس �Mٔس10461046104610461046104610461046

10611174106111741061117410611174àالفرايس مجيàالفرايس مجيàالفرايس مجيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-13الفرايس مجيCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 008الالالالثثثثانوية إال*دادية

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-25الفر� محزةالفر� محزةالفر� محزةالفر� محزة10571482105714821057148210571482

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-13الفرد الفرد الفرد الفرد لكثلكثلكثلكثوموموموم10591281105912811059128110591281

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-10الفرساين صلي�ةالفرساين صلي�ةالفرساين صلي�ةالفرساين صلي�ة10591471105914711059147110591471

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-01الفرساوي نورا�#نالفرساوي نورا�#نالفرساوي نورا�#نالفرساوي نورا�#ن10561033105610331056103310561033

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-22الفرع Mٔسامءالفرع Mٔسامءالفرع Mٔسامءالفرع Mٔسامء10551104105511041055110410551104

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-24الفرقاين الفرقاين الفرقاين الفرقاين جمجمجمجمدةدةدةدة10381186103811861038118610381186

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-22الفرtوش �دجيةالفرtوش �دجيةالفرtوش �دجيةالفرtوش �دجية10381053103810531038105310381053

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-06الفرواح عبدالرحميالفرواح عبدالرحميالفرواح عبدالرحميالفرواح عبدالرحمي10581030105810301058103010581030

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-01الفرو° زهرةالفرو° زهرةالفرو° زهرةالفرو° زهرة10621267106212671062126710621267���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-10الفرو° جناةالفرو° جناةالفرو° جناةالفرو° جناة10631137106311371063113710631137

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-19الفري عز#زةالفري عز#زةالفري عز#زةالفري عز#زة10491281104912811049128110491281

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-09الفشCتايل I° العيلالفشCتايل I° العيلالفشCتايل I° العيلالفشCتايل I° العيل10501005105010051050100510501005

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-24الفضاوي tرميةالفضاوي tرميةالفضاوي tرميةالفضاوي tرمية10701182107011821070118210701182

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-23الفضالوي �سCميةالفضالوي �سCميةالفضالوي �سCميةالفضالوي �سCمية10481318104813181048131810481318

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-08الفضيل Mٔسامءالفضيل Mٔسامءالفضيل Mٔسامءالفضيل Mٔسامء10411110104111101041111010411110

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-15الفضييل �دجيةالفضييل �دجيةالفضييل �دجيةالفضييل �دجية10631291106312911063129110631291

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-30الفضييل سك_نةالفضييل سك_نةالفضييل سك_نةالفضييل سك_نة10641058106410581064105810641058

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-27الفقراوي غيالفقراوي غيالفقراوي غيالفقراوي غيثثثثةةةة10581329105813291058132910581329

ي رqاءي رqاءي رqاءي رqاء10411134104111341041113410411134 022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09الفقهالفقهالفقهالفقه����
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-12الفقري حسCناءالفقري حسCناءالفقري حسCناءالفقري حسCناء10591334105913341059133410591334

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-04الفقري زهريةالفقري زهريةالفقري زهريةالفقري زهرية10491028104910281049102810491028

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-17الفقري زي�بالفقري زي�بالفقري زي�بالفقري زي�ب10491259104912591049125910491259

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-20الفقري فاطمة الزهراءالفقري فاطمة الزهراءالفقري فاطمة الزهراءالفقري فاطمة الزهراء10591014105910141059101410591014

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-18الفقري محمدالفقري محمدالفقري محمدالفقري محمد10371188103711881037118810371188

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-10الفقري هندالفقري هندالفقري هندالفقري هند10601154106011541060115410601154

ي Mٔسامءي Mٔسامءي Mٔسامءي Mٔسامء10601296106012961060129610601296 037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-11الفقهيالفقهيالفقهيالفقهي����

ي رضاي رضاي رضاي رضا10711083107110831071108310711083 TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-06الفقهيالفقهيالفقهيالفقهي����

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-06الفاكر Mٔمميةالفاكر Mٔمميةالفاكر Mٔمميةالفاكر Mٔممية10491304104913041049130410491304

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-25الفاكك Mٔسامءالفاكك Mٔسامءالفاكك Mٔسامءالفاكك Mٔسامء10371263103712631037126310371263

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-20الفاكك سCناءالفاكك سCناءالفاكك سCناءالفاكك سCناء10381373103813731038137310381373

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-24الفاكيك �دجيةالفاكيك �دجيةالفاكيك �دجيةالفاكيك �دجية10591458105914581059145810591458

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-11الفكري كاملالفكري كاملالفكري كاملالفكري كامل10591036105910361059103610591036

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-12الفالح �در�يس بورشةالفالح �در�يس بورشةالفالح �در�يس بورشةالفالح �در�يس بورشة10551350105513501055135010551350

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-17الفالح �دجيةالفالح �دجيةالفالح �دجيةالفالح �دجية10571005105710051057100510571005

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-15الفالح شC·ءالفالح شC·ءالفالح شC·ءالفالح شC·ء10561184105611841056118410561184

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-04الفاليق ف�ي�ةالفاليق ف�ي�ةالفاليق ف�ي�ةالفاليق ف�ي�ة10541078105410781054107810541078

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20الفاليل Mٔمحدالفاليل Mٔمحدالفاليل Mٔمحدالفاليل Mٔمحد10711069107110691071106910711069

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-26الفاليل فاطمة الزهراءالفاليل فاطمة الزهراءالفاليل فاطمة الزهراءالفاليل فاطمة الزهراء10461063104610631046106310461063

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-20الفاليل فوزيةالفاليل فوزيةالفاليل فوزيةالفاليل فوزية10301027103010271030102710301027

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-02الفلجي الفلجي الفلجي الفلجي جمجمجمجميدةيدةيدةيدة10711027107110271071102710711027

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-30الفلعوس حكميةالفلعوس حكميةالفلعوس حكميةالفلعوس حكمية10591708105917081059170810591708

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-13الفليوي شC·ءالفليوي شC·ءالفليوي شC·ءالفليوي شC·ء10541279105412791054127910541279

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-12الفSان ع£نالفSان ع£نالفSان ع£نالفSان ع£ن10601134106011341060113410601134

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-31الفSان حماسنالفSان حماسنالفSان حماسنالفSان حماسن10591747105917471059174710591747

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-01الفSدايق مرميالفSدايق مرميالفSدايق مرميالفSدايق مرمي10421055104210551042105510421055

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-08الفSون MٔمميةالفSون MٔمميةالفSون MٔمميةالفSون Mٔممية10591359105913591059135910591359

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-18الفSني اميانالفSني اميانالفSني اميانالفSني اميان10141011101410111014101110141011

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-07الفهري مليكةالفهري مليكةالفهري مليكةالفهري مليكة10531269105312691053126910531269

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-10الفهمي محزةالفهمي محزةالفهمي محزةالفهمي محزة10591413105914131059141310591413

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-16الفهمي سك_نةالفهمي سك_نةالفهمي سك_نةالفهمي سك_نة10591324105913241059132410591324

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-02الفهمي مسيةالفهمي مسيةالفهمي مسيةالفهمي مسية10491152104911521049115210491152

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-02الفهمي صالحالفهمي صالحالفهمي صالحالفهمي صالح10631001106310011063100110631001

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-28الفوايل زهريةالفوايل زهريةالفوايل زهريةالفوايل زهرية10621121106211211062112110621121���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-23الفوزي روانالفوزي روانالفوزي روانالفوزي روان10481043104810431048104310481043

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-27الفوين زهريةالفوين زهريةالفوين زهريةالفوين زهرية10501141105011411050114110501141

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-21الف_كري فاطمة الزهراءالف_كري فاطمة الزهراءالف_كري فاطمة الزهراءالف_كري فاطمة الزهراء10541125105411251054112510541125

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-09الف_اليل الكVريةالف_اليل الكVريةالف_اليل الكVريةالف_اليل الكVرية10631294106312941063129410631294

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-29الف_اليل وفاءالف_اليل وفاءالف_اليل وفاءالف_اليل وفاء10591372105913721059137210591372

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-26القادري لبىنالقادري لبىنالقادري لبىنالقادري لبىن10551082105510821055108210551082

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-04القادري مرميالقادري مرميالقادري مرميالقادري مرمي10571199105711991057119910571199

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-10القادري Iديةالقادري Iديةالقادري Iديةالقادري Iدية10581554105815541058155410581554

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-16القامس زي�بالقامس زي�بالقامس زي�بالقامس زي�ب10621136106211361062113610621136���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-16القامس فاطمة الزهراءالقامس فاطمة الزهراءالقامس فاطمة الزهراءالقامس فاطمة الزهراء10641183106411831064118310641183

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01القامسي العلوي محمدالقامسي العلوي محمدالقامسي العلوي محمدالقامسي العلوي محمد10591177105911771059117710591177

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-05القامسي شC·ءالقامسي شC·ءالقامسي شC·ءالقامسي شC·ء10591525105915251059152510591525

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-07القامسي عبد العز#زالقامسي عبد العز#زالقامسي عبد العز#زالقامسي عبد العز#ز10561198105611981056119810561198

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-30القامسي tرميةالقامسي tرميةالقامسي tرميةالقامسي tرمية10631205106312051063120510631205

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-25القامسي جنوىالقامسي جنوىالقامسي جنوىالقامسي جنوى10571574105715741057157410571574
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-15القامسي ندىالقامسي ندىالقامسي ندىالقامسي ندى10411104104111041041110410411104

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-16القامسي هدىالقامسي هدىالقامسي هدىالقامسي هدى10701311107013111070131110701311

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-24القامسي وفاءالقامسي وفاءالقامسي وفاءالقامسي وفاء10141160101411601014116010141160

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-18القاسCميي امميةالقاسCميي امميةالقاسCميي امميةالقاسCميي اممية10561324105613241056132410561324

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-11القايض لبىنالقايض لبىنالقايض لبىنالقايض لبىن10141221101412211014122110141221

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01القامئ ^× Iديةالقامئ ^× Iديةالقامئ ^× Iديةالقامئ ^× Iدية10551293105512931055129310551293

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-22القVاب فاطمة الزهراءالقVاب فاطمة الزهراءالقVاب فاطمة الزهراءالقVاب فاطمة الزهراء10371247103712471037124710371247

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-27القVاب وديعالقVاب وديعالقVاب وديعالقVاب وديع10571008105710081057100810571008

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-24القVال *اÒشةالقVال *اÒشةالقVال *اÒشةالقVال *اÒشة10531208105312081053120810531208

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01القVاي IديةالقVاي IديةالقVاي IديةالقVاي Iدية10531154105311541053115410531154

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01القVة حسCناءالقVة حسCناءالقVة حسCناءالقVة حسCناء10611337106113371061133710611337

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-09القVة �لميةالقVة �لميةالقVة �لميةالقVة �لمية10611417106114171061141710611417

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-10القVيل ابÅسامالقVيل ابÅسامالقVيل ابÅسامالقVيل ابÅسام10611613106116131061161310611613

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-17القVيل ر^بالقVيل ر^بالقVيل ر^بالقVيل ر^ب10581065105810651058106510581065

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-01القVويل زي�بالقVويل زي�بالقVويل زي�بالقVويل زي�ب10571023105710231057102310571023

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-25القVويل زينةالقVويل زينةالقVويل زينةالقVويل زينة10631238106312381063123810631238

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-07القVييل فرحالقVييل فرحالقVييل فرحالقVييل فرح10591031105910311059103110591031

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01القداري ا�سالقداري ا�سالقداري ا�سالقداري ا�س10141127101411271014112710141127

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-16القداوي سعيدةالقداوي سعيدةالقداوي سعيدةالقداوي سعيدة10491093104910931049109310491093

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-17القدمريي زي�بالقدمريي زي�بالقدمريي زي�بالقدمريي زي�ب10711130107111301071113010711130

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-01القدوري Mٔسامةالقدوري Mٔسامةالقدوري Mٔسامةالقدوري Mٔسامة10611681106116811061168110611681

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-09القدوري زي�بالقدوري زي�بالقدوري زي�بالقدوري زي�ب10611128106111281061112810611128

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-11القد#ري فاطمة الزهراءالقد#ري فاطمة الزهراءالقد#ري فاطمة الزهراءالقد#ري فاطمة الزهراء10141009101410091014100910141009

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11القرايب سلمىالقرايب سلمىالقرايب سلمىالقرايب سلمى10381328103813281038132810381328

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-09القرافيل ٕاميانالقرافيل ٕاميانالقرافيل ٕاميانالقرافيل ٕاميان10611475106114751061147510611475

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-11القرافيل سعيدةالقرافيل سعيدةالقرافيل سعيدةالقرافيل سعيدة10491024104910241049102410491024

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-14القرايف Mٔسامةالقرايف Mٔسامةالقرايف Mٔسامةالقرايف Mٔسامة10701142107011421070114210701142

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-02القرش مرميالقرش مرميالقرش مرميالقرش مرمي10641092106410921064109210641092

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-30القريش كاملالقريش كاملالقريش كاملالقريش كامل10611260106112601061126010611260

10501219105012191050121910501219óالقرطيب عبد�óالقرطيب عبد�óالقرطيب عبد�ó020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-02القرطيب عبد�

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-06القريف ودادالقريف ودادالقريف ودادالقريف وداد10591688105916881059168810591688

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-16القرمويش Mٔمالالقرمويش Mٔمالالقرمويش Mٔمالالقرمويش Mٔمال10701266107012661070126610701266

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-20القرمويش محمدالقرمويش محمدالقرمويش محمدالقرمويش محمد10571113105711131057111310571113

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-24القزدار عبدالرزاقالقزدار عبدالرزاقالقزدار عبدالرزاقالقزدار عبدالرزاق10531237105312371053123710531237

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-28القس tوsرالقس tوsرالقس tوsرالقس tوsر10301106103011061030110610301106

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12القسCيوي فاطمةالقسCيوي فاطمةالقسCيوي فاطمةالقسCيوي فاطمة10601271106012711060127110601271

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-31القشقايش ع£نالقشقايش ع£نالقشقايش ع£نالقشقايش ع£ن10591011105910111059101110591011

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-06القصيب اtرامالقصيب اtرامالقصيب اtرامالقصيب اtرام10601100106011001060110010601100

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-12القصيب حفصةالقصيب حفصةالقصيب حفصةالقصيب حفصة10701083107010831070108310701083

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-04القرصي حسCناءالقرصي حسCناءالقرصي حسCناءالقرصي حسCناء10601038106010381060103810601038

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01القصييب مسيةالقصييب مسيةالقصييب مسيةالقصييب مسية10631165106311651063116510631165

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-10القطيب حسCناءالقطيب حسCناءالقطيب حسCناءالقطيب حسCناء10571131105711311057113110571131

10601116106011161060111610601116àالقل هنيàالقل هنيàالقل هنيà028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-15القل هني

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-27القÛة دنياالقÛة دنياالقÛة دنياالقÛة دنيا10591043105910431059104310591043

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-12القمرو شC·ءالقمرو شC·ءالقمرو شC·ءالقمرو شC·ء10611099106110991061109910611099

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-24القSيب محمدالقSيب محمدالقSيب محمدالقSيب محمد10591253105912531059125310591253

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-27القSيب يوسفالقSيب يوسفالقSيب يوسفالقSيب يوسف10611042106110421061104210611042

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-26القSدري مVاركالقSدري مVاركالقSدري مVاركالقSدري مVارك10641351106413511064135110641351

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-03القSديل wرشىالقSديل wرشىالقSديل wرشىالقSديل wرشى10611682106116821061168210611682
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-22القهوي صارةالقهوي صارةالقهوي صارةالقهوي صارة10561028105610281056102810561028

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-15القهوي مSريالقهوي مSريالقهوي مSريالقهوي مSري10411109104111091041110910411109

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-02القويم دنياالقويم دنياالقويم دنياالقويم دنيا10501133105011331050113310501133

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-19الاكرا اtرامالاكرا اtرامالاكرا اtرامالاكرا اtرام10411238104112381041123810411238

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-13الاكري سهامالاكري سهامالاكري سهامالاكري سهام10611185106111851061118510611185

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-26الاكس غزالنالاكس غزالنالاكس غزالنالاكس غزالن10601113106011131060111310601113

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-15الاكمس محمدالاكمس محمدالاكمس محمدالاكمس محمد10481188104811881048118810481188

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-29الاكف مرميالاكف مرميالاكف مرميالاكف مرمي10621307106213071062130710621307���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01الاكيف اUراهميالاكيف اUراهميالاكيف اUراهميالاكيف اUراهمي10561045105610451056104510561045

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-06الاكيف اميانالاكيف اميانالاكيف اميانالاكيف اميان10561214105612141056121410561214

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-01الاكيف مSريالاكيف مSريالاكيف مSريالاكيف مSري10571267105712671057126710571267

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-23الاكمل ايناسالاكمل ايناسالاكمل ايناسالاكمل ايناس10611641106116411061164110611641

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-09-09الاكمل سلمىالاكمل سلمىالاكمل سلمىالاكمل سلمى10611712106117121061171210611712

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-24الاكميل سك_نةالاكميل سك_نةالاكميل سك_نةالاكميل سك_نة10581236105812361058123610581236

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-04الاكميل مرميالاكميل مرميالاكميل مرميالاكميل مرمي10581551105815511058155110581551

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-02الاكميل مىنالاكميل مىنالاكميل مىنالاكميل مىن10611278106112781061127810611278

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-24الاكم_ل سف_انالاكم_ل سف_انالاكم_ل سف_انالاكم_ل سف_ان10491209104912091049120910491209

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-20الاكنوين ح_اةالاكنوين ح_اةالاكنوين ح_اةالاكنوين ح_اة10421024104210241042102410421024

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-25الاكوي ٕابÅسامالاكوي ٕابÅسامالاكوي ٕابÅسامالاكوي ٕابÅسام10701268107012681070126810701268

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-15الكVاب سك_نةالكVاب سك_نةالكVاب سك_نةالكVاب سك_نة10701316107013161070131610701316

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-12الك ش وفاءالك ش وفاءالك ش وفاءالك ش وفاء10591351105913511059135110591351

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-02الكVريي �دجيةالكVريي �دجيةالكVريي �دجيةالكVريي �دجية10571049105710491057104910571049

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-28الك�اري فاطمة الزهراءالك�اري فاطمة الزهراءالك�اري فاطمة الزهراءالك�اري فاطمة الزهراء10611619106116191061161910611619

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-05الكالكالكالكمثمثمثمثور يو�سور يو�سور يو�سور يو�س10611152106111521061115210611152

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-25الك�ل الزوهرةالك�ل الزوهرةالك�ل الزوهرةالك�ل الزوهرة10631292106312921063129210631292

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-18الك�الوي توف_قالك�الوي توف_قالك�الوي توف_قالك�الوي توف_ق10481040104810401048104010481040

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-30الك�الوي �دجيةالك�الوي �دجيةالك�الوي �دجيةالك�الوي �دجية10491380104913801049138010491380

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-26الك�الوي سهامالك�الوي سهامالك�الوي سهامالك�الوي سهام10641388106413881064138810641388

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-24الك�à فاطنةالك�à فاطنةالك�à فاطنةالك�à فاطنة10641293106412931064129310641293

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-11الكحيMٔ àسامءالكحيMٔ àسامءالكحيMٔ àسامءالكحيMٔ àسامء10561054105610541056105410561054

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-16الكداري امحدالكداري امحدالكداري امحدالكداري امحد10591187105911871059118710591187

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-03الكداري سك_نةالكداري سك_نةالكداري سك_نةالكداري سك_نة10381127103811271038112710381127

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-07الكداري مروانالكداري مروانالكداري مروانالكداري مروان10611396106113961061139610611396

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-08الكدح �دجيةالكدح �دجيةالكدح �دجيةالكدح �دجية10581399105813991058139910581399

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-31الكدم سعيدالكدم سعيدالكدم سعيدالكدم سعيد10701165107011651070116510701165

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-23الكدم tوsرالكدم tوsرالكدم tوsرالكدم tوsر10491348104913481049134810491348

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-29الكراب شC·ءالكراب شC·ءالكراب شC·ءالكراب شC·ء10701230107012301070123010701230

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-08الكراب فاطمةالكراب فاطمةالكراب فاطمةالكراب فاطمة10371241103712411037124110371241

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-07الكرايت tوsرالكرايت tوsرالكرايت tوsرالكرايت tوsر10531120105311201053112010531120

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-24الكراح مليكةالكراح مليكةالكراح مليكةالكراح مليكة10301129103011291030112910301129

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-28الكراس �ا�الكراس �ا�الكراس �ا�الكراس �ا�10621224106212241062122410621224���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-17الكرايس مرادالكرايس مرادالكرايس مرادالكرايس مراد10581230105812301058123010581230

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-19الكرايش حSانالكرايش حSانالكرايش حSانالكرايش حSان10631177106311771063117710631177

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-27الكراميص الكراميص الكراميص الكراميص حضحضحضحضىىىى10381133103811331038113310381133

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-13الكرايم ليىلالكرايم ليىلالكرايم ليىلالكرايم ليىل10481099104810991048109910481099

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-16الكر^ين معرالكر^ين معرالكر^ين معرالكر^ين معر10571216105712161057121610571216

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-15الكرÂ وفاءالكرÂ وفاءالكرÂ وفاءالكرÂ وفاء10481127104811271048112710481127

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-05الكرد Mٔيوبالكرد Mٔيوبالكرد Mٔيوبالكرد Mٔيوب10581123105811231058112310581123

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28الكرد محمدالكرد محمدالكرد محمدالكرد محمد10611379106113791061137910611379
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-25الكردة نوارالكردة نوارالكردة نوارالكردة نوار10541185105411851054118510541185

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-22الكردي فاطمةالكردي فاطمةالكردي فاطمةالكردي فاطمة10641229106412291064122910641229

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-13الكرش *اÒشةالكرش *اÒشةالكرش *اÒشةالكرش *اÒشة10631211106312111063121110631211

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-06الكرش فاطمةالكرش فاطمةالكرش فاطمةالكرش فاطمة10591430105914301059143010591430

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-21الكرشايل محزةالكرشايل محزةالكرشايل محزةالكرشايل محزة10411227104112271041122710411227

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-25الكرط tوsرالكرط tوsرالكرط tوsرالكرط tوsر10501166105011661050116610501166

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-02الكرطوطي فاطمة الزهراءالكرطوطي فاطمة الزهراءالكرطوطي فاطمة الزهراءالكرطوطي فاطمة الزهراء10531027105310271053102710531027

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-31الكرماطي Iديةالكرماطي Iديةالكرماطي Iديةالكرماطي Iدية10501151105011511050115110501151

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-29الكرنوين فاطمة الزهراءالكرنوين فاطمة الزهراءالكرنوين فاطمة الزهراءالكرنوين فاطمة الزهراء10601037106010371060103710601037

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-11الكرين ملياءالكرين ملياءالكرين ملياءالكرين ملياء10481376104813761048137610481376

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-03الكرواوي محمدالكرواوي محمدالكرواوي محمدالكرواوي محمد10611199106111991061119910611199

10611390106113901061139010611390àالكروة هنيàالكروة هنيàالكروة هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-09الكروة هنيCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 018الالالالثثثثانوية إال*دادية

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-28الكروج زي�بالكروج زي�بالكروج زي�بالكروج زي�ب10591869105918691059186910591869

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-16الكرودي غزالنالكرودي غزالنالكرودي غزالنالكرودي غزالن10551090105510901055109010551090

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-02الكرودي هدىالكرودي هدىالكرودي هدىالكرودي هدى10621282106212821062128210621282���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-08الكر�يس سك_نةالكر�يس سك_نةالكر�يس سك_نةالكر�يس سك_نة10461009104610091046100910461009

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-08الكريين مرميالكريين مرميالكريين مرميالكريين مرمي10601317106013171060131710601317

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-05الكزويل صفاءالكزويل صفاءالكزويل صفاءالكزويل صفاء10611621106116211061162110611621

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-09الكزويل *ادلالكزويل *ادلالكزويل *ادلالكزويل *ادل10201148102011481020114810201148

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-07الكعمويس غزالنالكعمويس غزالنالكعمويس غزالنالكعمويس غزالن10481041104810411048104110481041

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-12الكفيل ٕاtرامالكفيل ٕاtرامالكفيل ٕاtرامالكفيل ٕاtرام10601259106012591060125910601259

TTTT021نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-09الكف_ف Mٔسامءالكف_ف Mٔسامءالكف_ف Mٔسامءالكف_ف Mٔسامء10641402106414021064140210641402

Âwwww عبدالرحامنÂ عبدالرحامنÂ عبدالرحامنÂ عبدالرحامن10581402105814021058140210581402 021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-14الالالال

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-05الكامل ابÅسامالكامل ابÅسامالكامل ابÅسامالكامل ابÅسام10531063105310631053106310531063

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-07الكامل Mٔيوبالكامل Mٔيوبالكامل Mٔيوبالكامل Mٔيوب10141112101411121014111210141112

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-02الكاميل م_نةالكاميل م_نةالكاميل م_نةالكاميل م_نة10591329105913291059132910591329

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-01الكامين امميةالكامين امميةالكامين امميةالكامين اممية10581173105811731058117310581173

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-11الالالالمكمكمكمكراين دنياراين دنياراين دنياراين دنيا10711204107112041071120410711204

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-27الالالالمكمكمكمكري هدىري هدىري هدىري هدى10201086102010861020108610201086

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-12الالالالمكمكمكمكيل اميانيل اميانيل اميانيل اميان10581021105810211058102110581021

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-09الالالالمكمكمكمكيل tوsريل tوsريل tوsريل tوsر10611586106115861061158610611586

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-17الكSاوي MٔسامءالكSاوي MٔسامءالكSاوي MٔسامءالكSاوي Mٔسامء10371219103712191037121910371219

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19الكSاوي صفاءالكSاوي صفاءالكSاوي صفاءالكSاوي صفاء10641228106412281064122810641228

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-13الكSرتي ٕاحسانالكSرتي ٕاحسانالكSرتي ٕاحسانالكSرتي ٕاحسان10501173105011731050117310501173

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-16الكSداوي زي�بالكSداوي زي�بالكSداوي زي�بالكSداوي زي�ب10561159105611591056115910561159

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-24الكSداوي شC·ءالكSداوي شC·ءالكSداوي شC·ءالكSداوي شC·ء10711107107111071071110710711107

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-08الك�يس حسCناءالك�يس حسCناءالك�يس حسCناءالك�يس حسCناء10481309104813091048130910481309

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-05الكSوين شC·ءالكSوين شC·ءالكSوين شC·ءالكSوين شC·ء10531055105310551053105510531055

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-10الكSيوي السعديةالكSيوي السعديةالكSيوي السعديةالكSيوي السعدية10141036101410361014103610141036

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-13الكوري وصالالكوري وصالالكوري وصالالكوري وصال10531212105312121053121210531212

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01الكوري �رسىالكوري �رسىالكوري �رسىالكوري �رسى10551243105512431055124310551243

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-10الكوش سلمىالكوش سلمىالكوش سلمىالكوش سلمى10141095101410951014109510141095

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-29الكوط الهامالكوط الهامالكوط الهامالكوط الهام10421067104210671042106710421067

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-17الكوطي رق_ةالكوطي رق_ةالكوطي رق_ةالكوطي رق_ة10561032105610321056103210561032

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-28الكويف شC·ءالكويف شC·ءالكويف شC·ءالكويف شC·ء10381043103810431038104310381043

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22الكوحمي وصالالكوحمي وصالالكوحمي وصالالكوحمي وصال10711151107111511071115110711151

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-15الكويم نورةالكويم نورةالكويم نورةالكويم نورة10481346104813461048134610481346

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-13الكونرتا tوsرالكونرتا tوsرالكونرتا tوsرالكونرتا tوsر10601102106011021060110210601102

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-20الكويفي �دجيةالكويفي �دجيةالكويفي �دجيةالكويفي �دجية10601170106011701060117010601170
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-11الك_ال محمدالك_ال محمدالك_ال محمدالك_ال محمد10201060102010601020106010201060

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-26الك_�ل رضاالك_�ل رضاالك_�ل رضاالك_�ل رضا10371181103711811037118110371181

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-15الك_�ل tرميةالك_�ل tرميةالك_�ل tرميةالك_�ل tرمية10581171105811711058117110581171

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-10الك_�ل محمدالك_�ل محمدالك_�ل محمدالك_�ل محمد10601346106013461060134610601346

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-08الك_�ل نورىالك_�ل نورىالك_�ل نورىالك_�ل نورى10501143105011431050114310501143

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-21الك·الك·الك·الك·خخخخ هبي´ة هبي´ة هبي´ة هبي´ة10711182107111821071118210711182

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-19الگاد wرشىالگاد wرشىالگاد wرشىالگاد wرشى10601074106010741060107410601074

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-15ا÷لباد Mٔسامءا÷لباد Mٔسامءا÷لباد Mٔسامءا÷لباد Mٔسامء10581484105814841058148410581484

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-15ا÷لحية زهريةا÷لحية زهريةا÷لحية زهريةا÷لحية زهرية10631064106310641063106410631064

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-15ا÷لحية سهاما÷لحية سهاما÷لحية سهاما÷لحية سهام10621227106212271062122710621227���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-17ا÷لحية عبدالهاديا÷لحية عبدالهاديا÷لحية عبدالهاديا÷لحية عبدالهادي10141117101411171014111710141117

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-08ا÷لمعي مرميا÷لمعي مرميا÷لمعي مرميا÷لمعي مرمي10541088105410881054108810541088

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-26ا÷لهوي عبد ا÷لطيفا÷لهوي عبد ا÷لطيفا÷لهوي عبد ا÷لطيفا÷لهوي عبد ا÷لطيف10641358106413581064135810641358

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-07ا÷لواح ٕاtراما÷لواح ٕاtراما÷لواح ٕاtراما÷لواح ٕاtرام10491261104912611049126110491261

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-12ا÷لوزي Mٔملا÷لوزي Mٔملا÷لوزي Mٔملا÷لوزي Mٔمل10491127104911271049112710491127

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-09ا÷لوزي عبدالصمدا÷لوزي عبدالصمدا÷لوزي عبدالصمدا÷لوزي عبدالصمد10481064104810641048106410481064

10641292106412921064129210641292óا÷لوماين عبد إالóا÷لوماين عبد إالóا÷لوماين عبد إالóيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-18ا÷لوماين عبد إالCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT015

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-19ا÷ليث �رس#نا÷ليث �رس#نا÷ليث �رس#نا÷ليث �رس#ن10631351106313511063135110631351

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-07املا� ٕامياناملا� ٕامياناملا� ٕامياناملا� ٕاميان10571489105714891057148910571489

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-13املازين مرمياملازين مرمياملازين مرمياملازين مرمي10611707106117071061170710611707

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-03املازيين نعميةاملازيين نعميةاملازيين نعميةاملازيين نعمية10561070105610701056107010561070

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-10املايض نعميةاملايض نعميةاملايض نعميةاملايض نعمية10591828105918281059182810591828

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-11املاtري سك_نةاملاtري سك_نةاملاtري سك_نةاملاtري سك_نة10141027101410271014102710141027

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29املااملااملااملاحلحلحلحل حسCناء حسCناء حسCناء حسCناء10371324103713241037132410371324

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-19املاحلي حمسناملاحلي حمسناملاحلي حمسناملاحلي حمسن10551079105510791055107910551079

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-16املالقي Iديةاملالقي Iديةاملالقي Iديةاملالقي Iدية10501128105011281050112810501128

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-03املاليك Mٔم_نةاملاليك Mٔم_نةاملاليك Mٔم_نةاملاليك Mٔم_نة10301005103010051030100510301005

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-06املاليك حSاناملاليك حSاناملاليك حSاناملاليك حSان10541130105411301054113010541130

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08املاليك راحبةاملاليك راحبةاملاليك راحبةاملاليك راحبة10621179106211791062117910621179���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-01املاليك غزالناملاليك غزالناملاليك غزالناملاليك غزالن10541002105410021054100210541002

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-04املاليك مرمياملاليك مرمياملاليك مرمياملاليك مرمي10421099104210991042109910421099

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-21املاليك مرمياملاليك مرمياملاليك مرمياملاليك مرمي10601198106011981060119810601198

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-10املاليك ن _لاملاليك ن _لاملاليك ن _لاملاليك ن _ل10531156105311561053115610531156

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-11املاليك نورةاملاليك نورةاملاليك نورةاملاليك نورة10501212105012121050121210501212

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-03املاليك �مسنياملاليك �مسنياملاليك �مسنياملاليك �مسني10371374103713741037137410371374

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-29املاموين Mٔمميةاملاموين Mٔمميةاملاموين Mٔمميةاملاموين Mٔممية10381112103811121038111210381112

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-24املاهري سوم_ةاملاهري سوم_ةاملاهري سوم_ةاملاهري سوم_ة10631086106310861063108610631086

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-06املا#ن عبدامحليداملا#ن عبدامحليداملا#ن عبدامحليداملا#ن عبدامحليد10591197105911971059119710591197

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-08املايين �سنياملايين �سنياملايين �سنياملايين �سني10481136104811361048113610481136

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-16املباريك فاطمةاملباريك فاطمةاملباريك فاطمةاملباريك فاطمة10601164106011641060116410601164

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-15املباريك وفاءاملباريك وفاءاملباريك وفاءاملباريك وفاء10701282107012821070128210701282

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-23املربدي حسCناءاملربدي حسCناءاملربدي حسCناءاملربدي حسCناء10621310106213101062131010621310���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-18املتابع ح_اةاملتابع ح_اةاملتابع ح_اةاملتابع ح_اة10411041104110411041104110411041

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-18املتقي امالاملتقي امالاملتقي امالاملتقي امال10611564106115641061156410611564

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-06املتقي عبدهللاملتقي عبدهللاملتقي عبدهللاملتقي عبدهللا10481304104813041048130410481304

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-17املتقي مراداملتقي مراداملتقي مراداملتقي مراد10561257105612571056125710561257

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-11املتقي وسCميةاملتقي وسCميةاملتقي وسCميةاملتقي وسCمية10631183106311831063118310631183

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-24املتواضع سك_نةاملتواضع سك_نةاملتواضع سك_نةاملتواضع سك_نة10411205104112051041120510411205

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-23املتواملتواملتواملتولكلكلكلك اسالم اسالم اسالم اسالم10701038107010381070103810701038
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-20املتواملتواملتواملتولكلكلكلك نعمية نعمية نعمية نعمية10411076104110761041107610411076

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-20ا¾ادي �مسنيا¾ادي �مسنيا¾ادي �مسنيا¾ادي �مسني10601022106010221060102210601022

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-15ا¾اطي مSريا¾اطي مSريا¾اطي مSريا¾اطي مSري10421034104210341042103410421034

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-14ا¾دوب �دجيةا¾دوب �دجيةا¾دوب �دجيةا¾دوب �دجية10561357105613571056135710561357

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-29ا¾دوب سهاما¾دوب سهاما¾دوب سهاما¾دوب سهام10491079104910791049107910491079

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-04ا¾دوب غزالنا¾دوب غزالنا¾دوب غزالنا¾دوب غزالن10141167101411671014116710141167

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-10ا¾دويب زي�با¾دويب زي�با¾دويب زي�با¾دويب زي�ب10591842105918421059184210591842

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-01ا¾دويب غزالنا¾دويب غزالنا¾دويب غزالنا¾دويب غزالن10581384105813841058138410581384

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-11ا¾دويب مرميا¾دويب مرميا¾دويب مرميا¾دويب مرمي10601060106010601060106010601060

10611587106115871061158710611587àا¾دول مجيàا¾دول مجيàا¾دول مجيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-11ا¾دول مجيCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 028الالالالثثثثانوية إال*دادية

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-13ا¾دويل سارةا¾دويل سارةا¾دويل سارةا¾دويل سارة10611034106110341061103410611034

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-01ا¾ديد Iديةا¾ديد Iديةا¾ديد Iديةا¾ديد Iدية10571097105710971057109710571097

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-16ا¾ناوي مرميا¾ناوي مرميا¾ناوي مرميا¾ناوي مرمي10711233107112331071123310711233

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-02ا¾ين فاطمةا¾ين فاطمةا¾ين فاطمةا¾ين فاطمة10621154106211541062115410621154���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

10531121105311211053112110531121àا¾يب هنيàا¾يب هنيàا¾يب هنيàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-08ا¾يب هنيTTTT007

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-03ا¾يد اسCيةا¾يد اسCيةا¾يد اسCيةا¾يد اسCية10541149105411491054114910541149

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-01احملافظ صفاءاحملافظ صفاءاحملافظ صفاءاحملافظ صفاء10581220105812201058122010581220

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-05احملبويب افSاناحملبويب افSاناحملبويب افSاناحملبويب افSان10551277105512771055127710551277

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-26احملبويب مرمياحملبويب مرمياحملبويب مرمياحملبويب مرمي10621182106211821062118210621182���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-10احملبويب هدىاحملبويب هدىاحملبويب هدىاحملبويب هدى10621246106212461062124610621246���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-17احملرايب Iديةاحملرايب Iديةاحملرايب Iديةاحملرايب Iدية10531146105311461053114610531146

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-29احملرزي عفافاحملرزي عفافاحملرزي عفافاحملرزي عفاف10641009106410091064100910641009

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-27احملض فاطمة الزهراءاحملض فاطمة الزهراءاحملض فاطمة الزهراءاحملض فاطمة الزهراء10541049105410491054104910541049

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-19احملرض سف_اناحملرض سف_اناحملرض سف_اناحملرض سف_ان10631207106312071063120710631207

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-17احملمدي حسCناءاحملمدي حسCناءاحملمدي حسCناءاحملمدي حسCناء10371403103714031037140310371403

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-16احملمدي غزالناحملمدي غزالناحملمدي غزالناحملمدي غزالن10601072106010721060107210601072

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-29احملمدي مSالاحملمدي مSالاحملمدي مSالاحملمدي مSال10531281105312811053128110531281

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-06احملمودي �لميةاحملمودي �لميةاحملمودي �لميةاحملمودي �لمية10551200105512001055120010551200

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-13احملمودي زي�باحملمودي زي�باحملمودي زي�باحملمودي زي�ب10381108103811081038110810381108

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-16احملمودي ماqدةاحملمودي ماqدةاحملمودي ماqدةاحملمودي ماqدة10581533105815331058153310581533

�تاري محمدتاري محمدتاري محمدتاري محمد10591556105915561059155610591556���TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-17اااا

�لويق مرميلويق مرميلويق مرميلويق مرمي10371167103711671037116710371167���032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-22اااا

10551262105512621055126210551262àنرت هنيàنرت هنيàنرت هنيàنرت هني����TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-07اااا

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-16املداح ف�ي�ةاملداح ف�ي�ةاملداح ف�ي�ةاملداح ف�ي�ة10381201103812011038120110381201

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-03املدروم سك_نةاملدروم سك_نةاملدروم سك_نةاملدروم سك_نة10611026106110261061102610611026

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-05املدروم *اÒشةاملدروم *اÒشةاملدروم *اÒشةاملدروم *اÒشة10611292106112921061129210611292

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-04املدغري غياملدغري غياملدغري غياملدغري غيثثثثةةةة10541358105413581054135810541358

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-08املدن صالحاملدن صالحاملدن صالحاملدن صالح10331001103310011033100110331001

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13املدنب محمداملدنب محمداملدنب محمداملدنب محمد10611573106115731061157310611573

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-12املدين ليىلاملدين ليىلاملدين ليىلاملدين ليىل10631051106310511063105110631051

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-27املديدي مرمياملديدي مرمياملديدي مرمياملديدي مرمي10411103104111031041110310411103

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-28املديوين ابÅساماملديوين ابÅساماملديوين ابÅساماملديوين ابÅسام10491242104912421049124210491242

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-06املرابط زtر�ءاملرابط زtر�ءاملرابط زtر�ءاملرابط زtر�ء10611061106110611061106110611061

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-20املرابط سهاماملرابط سهاماملرابط سهاماملرابط سهام10611256106112561061125610611256

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-24املرابط شC·ءاملرابط شC·ءاملرابط شC·ءاملرابط شC·ء10601108106011081060110810601108

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-26املرابط *اÒشةاملرابط *اÒشةاملرابط *اÒشةاملرابط *اÒشة10491180104911801049118010491180

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-05املرابط مرمياملرابط مرمياملرابط مرمياملرابط مرمي10631394106313941063139410631394

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-27املرابط هاجراملرابط هاجراملرابط هاجراملرابط هاجر10201015102010151020101510201015

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-11املرqاين Mٓيةاملرqاين Mٓيةاملرqاين Mٓيةاملرqاين Mٓية10571572105715721057157210571572
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-05املرqاين Mٔيوباملرqاين Mٔيوباملرqاين Mٔيوباملرqاين Mٔيوب10621087106210871062108710621087���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-20املرqاين �زهةاملرqاين �زهةاملرqاين �زهةاملرqاين �زهة10611385106113851061138510611385

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-22املردايس حسCناءاملردايس حسCناءاملردايس حسCناءاملردايس حسCناء10611408106114081061140810611408

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-24املرزاق زهرةاملرزاق زهرةاملرزاق زهرةاملرزاق زهرة10141118101411181014111810141118

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-27املرس طارقاملرس طارقاملرس طارقاملرس طارق10571317105713171057131710571317

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-23املرسيل tوsراملرسيل tوsراملرسيل tوsراملرسيل tوsر10571211105712111057121110571211

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-27املرسيل �مسنياملرسيل �مسنياملرسيل �مسنياملرسيل �مسني10591731105917311059173110591731

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-27املرشاد محمداملرشاد محمداملرشاد محمداملرشاد محمد10531168105311681053116810531168

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-10املرصيل وداداملرصيل وداداملرصيل وداداملرصيل وداد10571126105711261057112610571126

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-15املرواين سلمىاملرواين سلمىاملرواين سلمىاملرواين سلمى10601369106013691060136910601369

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-23املريين ٕالياساملريين ٕالياساملريين ٕالياساملريين ٕالياس10371410103714101037141010371410

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-11املريين Mٔيوباملريين Mٔيوباملريين Mٔيوباملريين Mٔيوب10371086103710861037108610371086

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-14املريين �رسااملريين �رسااملريين �رسااملريين �رسا10541145105411451054114510541145

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20املزراين ثوريةاملزراين ثوريةاملزراين ثوريةاملزراين ثورية10581448105814481058144810581448

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-24املزروعي املهدياملزروعي املهدياملزروعي املهدياملزروعي املهدي10541205105412051054120510541205

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-11املزواري امسهاناملزواري امسهاناملزواري امسهاناملزواري امسهان10481069104810691048106910481069

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-01املزواري امريةاملزواري امريةاملزواري امريةاملزواري امرية10211004102110041021100410211004

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-27املزوغ �دجيةاملزوغ �دجيةاملزوغ �دجيةاملزوغ �دجية10571205105712051057120510571205

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-19املزيين مرمياملزيين مرمياملزيين مرمياملزيين مرمي10591586105915861059158610591586

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-01املزيين هدىاملزيين هدىاملزيين هدىاملزيين هدى10581140105811401058114010581140

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-16املزيوين فاطمة الزهراءاملزيوين فاطمة الزهراءاملزيوين فاطمة الزهراءاملزيوين فاطمة الزهراء10381005103810051038100510381005

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01املزيوي فاطمة الزهراءاملزيوي فاطمة الزهراءاملزيوي فاطمة الزهراءاملزيوي فاطمة الزهراء10371258103712581037125810371258

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-05املسايس مرمياملسايس مرمياملسايس مرمياملسايس مرمي10591183105911831059118310591183

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-06املساوي بورشىاملساوي بورشىاملساوي بورشىاملساوي بورشى10591331105913311059133110591331

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-19املساوي زهريةاملساوي زهريةاملساوي زهريةاملساوي زهرية10581445105814451058144510581445

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-02املساوي سوم_ةاملساوي سوم_ةاملساوي سوم_ةاملساوي سوم_ة10571498105714981057149810571498

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-15املساوي نوالاملساوي نوالاملساوي نوالاملساوي نوال10491218104912181049121810491218

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-21املسCبل MٔمميةاملسCبل MٔمميةاملسCبل MٔمميةاملسCبل Mٔممية10501243105012431050124310501243

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-03املسCبل زي�باملسCبل زي�باملسCبل زي�باملسCبل زي�ب10501056105010561050105610501056

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10املسCتعني tوsراملسCتعني tوsراملسCتعني tوsراملسCتعني tوsر10551270105512701055127010551270

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-05املسÅين لبىناملسÅين لبىناملسÅين لبىناملسÅين لبىن10571553105715531057155310571553

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-05املسÅين لبىناملسÅين لبىناملسÅين لبىناملسÅين لبىن10581584105815841058158410581584

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-01املرسار محزةاملرسار محزةاملرسار محزةاملرسار محزة10581527105815271058152710581527

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-17املرسار سك_نةاملرسار سك_نةاملرسار سك_نةاملرسار سك_نة10381176103811761038117610381176

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-16املسعودي Mٔمنياملسعودي Mٔمنياملسعودي Mٔمنياملسعودي Mٔمني10631004106310041063100410631004

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-09املسعودي امياناملسعودي امياناملسعودي امياناملسعودي اميان10421062104210621042106210421062

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-02املسعودي امياناملسعودي امياناملسعودي امياناملسعودي اميان10601316106013161060131610601316

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08املسعودي ٕامياناملسعودي ٕامياناملسعودي ٕامياناملسعودي ٕاميان10591771105917711059177110591771

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-23املسعودي زي�باملسعودي زي�باملسعودي زي�باملسعودي زي�ب10381291103812911038129110381291

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-09املسعودي مرمياملسعودي مرمياملسعودي مرمياملسعودي مرمي10551191105511911055119110551191

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-12املسعيد اسامءاملسعيد اسامءاملسعيد اسامءاملسعيد اسامء10371026103710261037102610371026

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-30املسقي سعاداملسقي سعاداملسقي سعاداملسقي سعاد10611158106111581061115810611158

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-21املساكوي Mٔمميةاملساكوي Mٔمميةاملساكوي Mٔمميةاملساكوي Mٔممية10591868105918681059186810591868

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-22املساكوي �دجيةاملساكوي �دجيةاملساكوي �دجيةاملساكوي �دجية10611709106117091061170910611709

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-08املساكوي �رسىاملساكوي �رسىاملساكوي �رسىاملساكوي �رسى10371483103714831037148310371483

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-04املسيك فاطمة الزهراءاملسيك فاطمة الزهراءاملسيك فاطمة الزهراءاملسيك فاطمة الزهراء10581507105815071058150710581507

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-05املسكني wرشىاملسكني wرشىاملسكني wرشىاملسكني wرشى10371213103712131037121310371213

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-31املسكني سعاداملسكني سعاداملسكني سعاداملسكني سعاد10381076103810761038107610381076

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-12املسكني �مسنياملسكني �مسنياملسكني �مسنياملسكني �مسني10641001106410011064100110641001
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-02املسك_ين Mٔمميةاملسك_ين Mٔمميةاملسك_ين Mٔمميةاملسك_ين Mٔممية10641212106412121064121210641212

10381340103813401038134010381340àاملسك_ين هنيàاملسك_ين هنيàاملسك_ين هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-16املسك_ين هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-20املسï رqاءاملسï رqاءاملسï رqاءاملسï رqاء10551127105511271055112710551127

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-25املسï فاحتةاملسï فاحتةاملسï فاحتةاملسï فاحتة10571288105712881057128810571288

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-03املسCناوي زي�باملسCناوي زي�باملسCناوي زي�باملسCناوي زي�ب10631369106313691063136910631369

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-20املسهيل �لميةاملسهيل �لميةاملسهيل �لميةاملسهيل �لمية10421110104211101042111010421110

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-21املسCيوي �دجيةاملسCيوي �دجيةاملسCيوي �دجيةاملسCيوي �دجية10611420106114201061142010611420

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-28املسCيوي زي�باملسCيوي زي�باملسCيوي زي�باملسCيوي زي�ب10141185101411851014118510141185

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-17املرشف حSاناملرشف حSاناملرشف حSاناملرشف حSان10611035106110351061103510611035

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-18املرشيق جنالءاملرشيق جنالءاملرشيق جنالءاملرشيق جنالء10701064107010641070106410701064

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-18املرشيقي زي�باملرشيقي زي�باملرشيقي زي�باملرشيقي زي�ب10641298106412981064129810641298

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-03املرشيقي فاطمة الزهراءاملرشيقي فاطمة الزهراءاملرشيقي فاطمة الزهراءاملرشيقي فاطمة الزهراء10561372105613721056137210561372

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-22املشاميش �دجيةاملشاميش �دجيةاملشاميش �دجيةاملشاميش �دجية10561298105612981056129810561298

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-23املشاميش فدوىاملشاميش فدوىاملشاميش فدوىاملشاميش فدوى10601010106010101060101010601010

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-26املشاميش حمسناملشاميش حمسناملشاميش حمسناملشاميش حمسن10601201106012011060120110601201

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-10املشاميش يو�ساملشاميش يو�ساملشاميش يو�ساملشاميش يو�س10621296106212961062129610621296���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-10املشميش فاطمة الزهراءاملشميش فاطمة الزهراءاملشميش فاطمة الزهراءاملشميش فاطمة الزهراء10631040106310401063104010631040

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-04املشهر �Mٔساملشهر �Mٔساملشهر �Mٔساملشهر �Mٔس10581374105813741058137410581374

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08املصبا� زي�باملصبا� زي�باملصبا� زي�باملصبا� زي�ب10701261107012611070126110701261

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-15املصبا� زي�باملصبا� زي�باملصبا� زي�باملصبا� زي�ب10551134105511341055113410551134

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-25املصبا� غزالناملصبا� غزالناملصبا� غزالناملصبا� غزالن10631353106313531063135310631353

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-12املصبا� فاطمة الزهراءاملصبا� فاطمة الزهراءاملصبا� فاطمة الزهراءاملصبا� فاطمة الزهراء10591584105915841059158410591584

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-18املصبا� لوبىناملصبا� لوبىناملصبا� لوبىناملصبا� لوبىن10531141105311411053114110531141

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-18املصدويق tوsراملصدويق tوsراملصدويق tوsراملصدويق tوsر10621011106210111062101110621011���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-25املصلو� اسامعيلاملصلو� اسامعيلاملصلو� اسامعيلاملصلو� اسامعيل10411086104110861041108610411086

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10املصلو� سهاماملصلو� سهاماملصلو� سهاماملصلو� سهام10411136104111361041113610411136

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-27املصيل مليكةاملصيل مليكةاملصيل مليكةاملصيل مليكة10611680106116801061168010611680

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-30املصوري شC·ءاملصوري شC·ءاملصوري شC·ءاملصوري شC·ء10551031105510311055103110551031

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-12املضهوس مرمياملضهوس مرمياملضهوس مرمياملضهوس مرمي10371135103711351037113510371135

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-18املطار tوsراملطار tوsراملطار tوsراملطار tوsر10501184105011841050118410501184

10411007104110071041100710411007àاملطاعي مجيàاملطاعي مجيàاملطاعي مجيàن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-01املطاعي مجيUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاU016ا

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-28املطالب ابÅساماملطالب ابÅساماملطالب ابÅساماملطالب ابÅسام10591073105910731059107310591073

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-15املطحطاملطحطاملطحطاملطحطحححح م_لودة م_لودة م_لودة م_لودة10491128104911281049112810491128

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-03املطحطاملطحطاملطحطاملطحطحححح Iدية Iدية Iدية Iدية10491229104912291049122910491229

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-25املعايش زي�باملعايش زي�باملعايش زي�باملعايش زي�ب10571164105711641057116410571164

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-23املعايش شC·ءاملعايش شC·ءاملعايش شC·ءاملعايش شC·ء10371481103714811037148110371481

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-17املعايش محمداملعايش محمداملعايش محمداملعايش محمد10641342106413421064134210641342

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-27املعايش يوسفاملعايش يوسفاملعايش يوسفاملعايش يوسف10641189106411891064118910641189

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-15املعاون نعميةاملعاون نعميةاملعاون نعميةاملعاون نعمية10581315105813151058131510581315

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-06املعاملعاملعاملعمتمتمتمتد سك_نةد سك_نةد سك_نةد سك_نة10611106106111061061110610611106

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-23املعتوق غزالناملعتوق غزالناملعتوق غزالناملعتوق غزالن10531080105310801053108010531080

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-17املعرق مSالاملعرق مSالاملعرق مSالاملعرق مSال10461117104611171046111710461117

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-05املعرويف امللياين سلمىاملعرويف امللياين سلمىاملعرويف امللياين سلمىاملعرويف امللياين سلمى10301080103010801030108010301080

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-27املعرويف امميةاملعرويف امميةاملعرويف امميةاملعرويف اممية10501131105011311050113110501131

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-23املعرويف ايوباملعرويف ايوباملعرويف ايوباملعرويف ايوب10571116105711161057111610571116

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-24املعرويف فاطمة الزهراءاملعرويف فاطمة الزهراءاملعرويف فاطمة الزهراءاملعرويف فاطمة الزهراء10141060101410601014106010141060

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-20املعزود مرمياملعزود مرمياملعزود مرمياملعزود مرمي10141155101411551014115510141155

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-04املعزوزي حسCناءاملعزوزي حسCناءاملعزوزي حسCناءاملعزوزي حسCناء10621233106212331062123310621233���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-05املعزوزي زهريةاملعزوزي زهريةاملعزوزي زهريةاملعزوزي زهرية10411035104110351041103510411035
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-15املعزوزي شC·ءاملعزوزي شC·ءاملعزوزي شC·ءاملعزوزي شC·ء10631296106312961063129610631296

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-19املعزي فاطمة الزهراءاملعزي فاطمة الزهراءاملعزي فاطمة الزهراءاملعزي فاطمة الزهراء10461113104611131046111310461113

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-21املعطاوي املهدياملعطاوي املهدياملعطاوي املهدياملعطاوي املهدي10621241106212411062124110621241���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-02املعطاوي عبد الرحامناملعطاوي عبد الرحامناملعطاوي عبد الرحامناملعطاوي عبد الرحامن10421070104210701042107010421070

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-09املعطاوي يو�ساملعطاوي يو�ساملعطاوي يو�ساملعطاوي يو�س10611643106116431061164310611643

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-07املعاملعاملعاملعململململ حSان حSان حSان حSان10301140103011401030114010301140

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-22املعمري وصالاملعمري وصالاملعمري وصالاملعمري وصال10611176106111761061117610611176

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-10املعموري محمداملعموري محمداملعموري محمداملعموري محمد10571302105713021057130210571302

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-20املعياطي وصالاملعياطي وصالاملعياطي وصالاملعياطي وصال10301050103010501030105010301050

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-27املعزيي ندىاملعزيي ندىاملعزيي ندىاملعزيي ندى10381007103810071038100710381007

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-29املغاري ام_نةاملغاري ام_نةاملغاري ام_نةاملغاري ام_نة10551165105511651055116510551165

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-08املغاري فاطمة الزهراءاملغاري فاطمة الزهراءاملغاري فاطمة الزهراءاملغاري فاطمة الزهراء10481155104811551048115510481155

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-26املغراوي �سCميةاملغراوي �سCميةاملغراوي �سCميةاملغراوي �سCمية10371102103711021037110210371102

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-29املغرويس ماqدةاملغرويس ماqدةاملغرويس ماqدةاملغرويس ماqدة10581427105814271058142710581427

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-19املغزل مسريةاملغزل مسريةاملغزل مسريةاملغزل مسرية10621211106212111062121110621211���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-09املغزل فاطمة الزهراءاملغزل فاطمة الزهراءاملغزل فاطمة الزهراءاملغزل فاطمة الزهراء10631096106310961063109610631096

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-05املغري tوsراملغري tوsراملغري tوsراملغري tوsر10601361106013611060136110601361

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-03املف�ول �دجيةاملف�ول �دجيةاملف�ول �دجيةاملف�ول �دجية10571597105715971057159710571597

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-12املقدام tوsراملقدام tوsراملقدام tوsراملقدام tوsر10141083101410831014108310141083

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-13املقدم فاطمة الزهراءاملقدم فاطمة الزهراءاملقدم فاطمة الزهراءاملقدم فاطمة الزهراء10531040105310401053104010531040

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-18املقري �مغاري امميةاملقري �مغاري امميةاملقري �مغاري امميةاملقري �مغاري اممية10701078107010781070107810701078

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01املاكوي حVيبةاملاكوي حVيبةاملاكوي حVيبةاملاكوي حVيبة10571329105713291057132910571329

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-14املاكوي وصالاملاكوي وصالاملاكوي وصالاملاكوي وصال10531285105312851053128510531285

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-07املكسايل حسCناءاملكسايل حسCناءاملكسايل حسCناءاملكسايل حسCناء10601225106012251060122510601225

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-15املكSوين اUراهمياملكSوين اUراهمياملكSوين اUراهمياملكSوين اUراهمي10541025105410251054102510541025

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-27املكوال عبد هللاملكوال عبد هللاملكوال عبد هللاملكوال عبد هللا10641117106411171064111710641117

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-16املالح فاطمة الزهراءاملالح فاطمة الزهراءاملالح فاطمة الزهراءاملالح فاطمة الزهراء10581205105812051058120510581205

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-07املليك سعيدةاملليك سعيدةاملليك سعيدةاملليك سعيدة10481340104813401048134010481340

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-03امللويس رشCيدامللويس رشCيدامللويس رشCيدامللويس رشCيد10141108101411081014110810141108

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-01امللياين فاطمة الزهراءامللياين فاطمة الزهراءامللياين فاطمة الزهراءامللياين فاطمة الزهراء10701318107013181070131810701318

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-17املمتاز سهاماملمتاز سهاماملمتاز سهاماملمتاز سهام10411153104111531041115310411153

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-23املناري زهرةاملناري زهرةاملناري زهرةاملناري زهرة10601186106011861060118610601186

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-01املناين محمداملناين محمداملناين محمداملناين محمد10581026105810261058102610581026

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-01املناين وصالاملناين وصالاملناين وصالاملناين وصال10561288105612881056128810561288

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-03املناوي مسريةاملناوي مسريةاملناوي مسريةاملناوي مسرية10581151105811511058115110581151

ي Mٔمنيي Mٔمنيي Mٔمنيي Mٔمني10421127104211271042112710421127 017عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-27املناملناملناملنهب�هب�هب�هب�

ي ح_اةي ح_اةي ح_اةي ح_اة10411162104111621041116210411162 024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-14املناملناملناملنهب�هب�هب�هب�

10611335106113351061133510611335óاملنتايك عبدإالóاملنتايك عبدإالóاملنتايك عبدإالóيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01املنتايك عبدإالCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 016الالالالثثثثانوية إال*دادية

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-06املنترص فاطمة الزهراءاملنترص فاطمة الزهراءاملنترص فاطمة الزهراءاملنترص فاطمة الزهراء10701053107010531070105310701053

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-26املنترص لكVريةاملنترص لكVريةاملنترص لكVريةاملنترص لكVرية10481226104812261048122610481226

10371131103711311037113110371131àاملنترص هنيàاملنترص هنيàاملنترص هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-26املنترص هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-10املنترص وهيبةاملنترص وهيبةاملنترص وهيبةاملنترص وهيبة10631274106312741063127410631274

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-13امل�سور جهرامل�سور جهرامل�سور جهرامل�سور جهر10491345104913451049134510491345

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-17املنصاري �سCميةاملنصاري �سCميةاملنصاري �سCميةاملنصاري �سCمية10611039106110391061103910611039

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-13املنصوري Mٔنوراملنصوري Mٔنوراملنصوري Mٔنوراملنصوري Mٔنور10491257104912571049125710491257

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-22املنصوري مشس الضحىاملنصوري مشس الضحىاملنصوري مشس الضحىاملنصوري مشس الضحى10591814105918141059181410591814

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-31املنصوري شC·ءاملنصوري شC·ءاملنصوري شC·ءاملنصوري شC·ء10591121105911211059112110591121

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-14املنصوري عبد الصمداملنصوري عبد الصمداملنصوري عبد الصمداملنصوري عبد الصمد10421071104210711042107110421071

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-06املنصوري *يلاملنصوري *يلاملنصوري *يلاملنصوري *يل10141143101411431014114310141143
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-20املنصوري Iديةاملنصوري Iديةاملنصوري Iديةاملنصوري Iدية10641382106413821064138210641382

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-28املنصوري هدىاملنصوري هدىاملنصوري هدىاملنصوري هدى10381081103810811038108110381081

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-28املنضاري عبد الرحمياملنضاري عبد الرحمياملنضاري عبد الرحمياملنضاري عبد الرحمي10551222105512221055122210551222

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-12املنضم Iديةاملنضم Iديةاملنضم Iديةاملنضم Iدية10541326105413261054132610541326

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-29املنطري امياناملنطري امياناملنطري امياناملنطري اميان10641220106412201064122010641220

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01املنعم سلميةاملنعم سلميةاملنعم سلميةاملنعم سلمية10421030104210301042103010421030

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-21املنفلوطي Iديةاملنفلوطي Iديةاملنفلوطي Iديةاملنفلوطي Iدية10611529106115291061152910611529

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-05املنقي فاطمة الزهراءاملنقي فاطمة الزهراءاملنقي فاطمة الزهراءاملنقي فاطمة الزهراء10631231106312311063123110631231

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-18املنكوك tوsراملنكوك tوsراملنكوك tوsراملنكوك tوsر10381041103810411038104110381041

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-22املنوار شC·ءاملنوار شC·ءاملنوار شC·ءاملنوار شC·ء10591883105918831059188310591883

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-20املنور سCناءاملنور سCناءاملنور سCناءاملنور سCناء10541337105413371054133710541337

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-10املنواملنواملنواملنولكلكلكلك زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب10631367106313671063136710631367

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-28املنياين مرمياملنياين مرمياملنياين مرمياملنياين مرمي10711005107110051071100510711005

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-15املنيزب جواداملنيزب جواداملنيزب جواداملنيزب جواد10631018106310181063101810631018

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-02املنZين مرمياملنZين مرمياملنZين مرمياملنZين مرمي10501089105010891050108910501089

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-23املنيوي جحيبةاملنيوي جحيبةاملنيوي جحيبةاملنيوي جحيبة10541007105410071054100710541007

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-08املهاوري غزالناملهاوري غزالناملهاوري غزالناملهاوري غزالن10591468105914681059146810591468

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-15املهتادي اسامعيلاملهتادي اسامعيلاملهتادي اسامعيلاملهتادي اسامعيل10571052105710521057105210571052

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-11املهتدي مرواناملهتدي مرواناملهتدي مرواناملهتدي مروان10581059105810591058105910581059

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-13املهتدي جناةاملهتدي جناةاملهتدي جناةاملهتدي جناة10501077105010771050107710501077

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-20املهجور شC·ءاملهجور شC·ءاملهجور شC·ءاملهجور شC·ء10641371106413711064137110641371

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-06املهداوي مسريةاملهداوي مسريةاملهداوي مسريةاملهداوي مسرية10551122105511221055112210551122

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20املهدب شC·ءاملهدب شC·ءاملهدب شC·ءاملهدب شC·ء10421082104210821042108210421082

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-28املهدوي �زهةاملهدوي �زهةاملهدوي �زهةاملهدوي �زهة10641383106413831064138310641383

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-13املهدي خواملهدي خواملهدي خواملهدي خو����10541067105410671054106710541067

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-09املهدي سلمىاملهدي سلمىاملهدي سلمىاملهدي سلمى10481050104810501048105010481050

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-29املهدي �سCميةاملهدي �سCميةاملهدي �سCميةاملهدي �سCمية10611455106114551061145510611455

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-01املهرمش Mٔسامءاملهرمش Mٔسامءاملهرمش Mٔسامءاملهرمش Mٔسامء10601294106012941060129410601294

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-29املهزويل اUراهمياملهزويل اUراهمياملهزويل اUراهمياملهزويل اUراهمي10591080105910801059108010591080

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-07املهو#ن ٕامياناملهو#ن ٕامياناملهو#ن ٕامياناملهو#ن ٕاميان10591401105914011059140110591401

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-28املوادن السعديةاملوادن السعديةاملوادن السعديةاملوادن السعدية10631220106312201063122010631220

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-11املواد#ن زهريةاملواد#ن زهريةاملواد#ن زهريةاملواد#ن زهرية10701044107010441070104410701044

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-28املو�د محزةاملو�د محزةاملو�د محزةاملو�د محزة10611311106113111061131110611311

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-05املوح_د �در�يس مواملوح_د �در�يس مواملوح_د �در�يس مواملوح_د �در�يس موىنىنىنىن10611240106112401061124010611240

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-22املو�ا شC·ءاملو�ا شC·ءاملو�ا شC·ءاملو�ا شC·ء10571581105715811057158110571581

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-30املودن اسامءاملودن اسامءاملودن اسامءاملودن اسامء10701310107013101070131010701310

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-31املودن امياناملودن امياناملودن امياناملودن اميان10551115105511151055111510551115

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-15املودن شC·ءاملودن شC·ءاملودن شC·ءاملودن شC·ء10371302103713021037130210371302

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-28املاملاملاملؤؤؤؤدن عبدهللادن عبدهللادن عبدهللادن عبدهللا10491335104913351049133510491335

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11املودن فاطمة الزهراءاملودن فاطمة الزهراءاملودن فاطمة الزهراءاملودن فاطمة الزهراء10491273104912731049127310491273

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-27املودن ف�ي�ةاملودن ف�ي�ةاملودن ف�ي�ةاملودن ف�ي�ة10201007102010071020100710201007

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-22املاملاملاملؤؤؤؤدن tوsردن tوsردن tوsردن tوsر10481108104811081048110810481108

10551233105512331055123310551233àاملوزي سهيàاملوزي سهيàاملوزي سهيàون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-18املوزي سهيÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT031

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-08املوزيدي زي�باملوزيدي زي�باملوزيدي زي�باملوزيدي زي�ب10641369106413691064136910641369

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-29املوساوي Mٔسامءاملوساوي Mٔسامءاملوساوي Mٔسامءاملوساوي Mٔسامء10381049103810491038104910381049

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-18املوفق ايوباملوفق ايوباملوفق ايوباملوفق ايوب10411169104111691041116910411169

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-21املوف_د فدوىاملوف_د فدوىاملوف_د فدوىاملوف_د فدوى10601344106013441060134410601344

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-03املوال� غزالناملوال� غزالناملوال� غزالناملوال� غزالن10551130105511301055113010551130

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-01املوالوي زي�باملوالوي زي�باملوالوي زي�باملوالوي زي�ب10571545105715451057154510571545
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-15املوالوي سارةاملوالوي سارةاملوالوي سارةاملوالوي سارة10561185105611851056118510561185

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-20املويل tوsراملويل tوsراملويل tوsراملويل tوsر10501051105010511050105110501051

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-03املويل نوالاملويل نوالاملويل نوالاملويل نوال10481017104810171048101710481017

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-24املومين زtر�ءاملومين زtر�ءاملومين زtر�ءاملومين زtر�ء10571158105711581057115810571158

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-15املومين مسيةاملومين مسيةاملومين مسيةاملومين مسية10601058106010581060105810601058

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-12املومين فاطمة الزهراءاملومين فاطمة الزهراءاملومين فاطمة الزهراءاملومين فاطمة الزهراء10581639105816391058163910581639

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-01املويين عبد امحليداملويين عبد امحليداملويين عبد امحليداملويين عبد امحليد10301133103011331030113310301133

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-09املري رqاءاملري رqاءاملري رqاءاملري رqاء10491202104912021049120210491202

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20املري مرمياملري مرمياملري مرمياملري مرمي10481244104812441048124410481244

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-25املريار اجلياليلاملريار اجلياليلاملريار اجلياليلاملريار اجلياليل10551282105512821055128210551282

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-10امليلودي عبد احلقامليلودي عبد احلقامليلودي عبد احلقامليلودي عبد احلق10481314104813141048131410481314

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-21الناتيجي محديالناتيجي محديالناتيجي محديالناتيجي محدي10631265106312651063126510631265

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-19الناالناالناالناحجحجحجحج حSان حSان حSان حSان10491403104914031049140310491403

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-19الناالناالناالناحجحجحجحج �دجية �دجية �دجية �دجية10591133105911331059113310591133

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-24الناحجي ودادالناحجي ودادالناحجي ودادالناحجي وداد10591242105912421059124210591242

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-08النا° مجيعةالنا° مجيعةالنا° مجيعةالنا° مجيعة10551170105511701055117010551170

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-24النا° �دجيةالنا° �دجيةالنا° �دجيةالنا° �دجية10631147106311471063114710631147

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-13النا° رشوقالنا° رشوقالنا° رشوقالنا° رشوق10481273104812731048127310481273

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-24النا° صفاءالنا° صفاءالنا° صفاءالنا° صفاء10591459105914591059145910591459

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-07النا° فدوىالنا° فدوىالنا° فدوىالنا° فدوى10371419103714191037141910371419

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-08النا° ليىلالنا° ليىلالنا° ليىلالنا° ليىل10581326105813261058132610581326

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-03النا° ليىلالنا° ليىلالنا° ليىلالنا° ليىل10591631105916311059163110591631

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-03النا° مرميالنا° مرميالنا° مرميالنا° مرمي10581330105813301058133010581330

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-05النا° �سنيالنا° �سنيالنا° �سنيالنا° �سني10631045106310451063104510631045

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20الناجمي محمدالناجمي محمدالناجمي محمدالناجمي محمد10631093106310931063109310631093

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-21النا� ايوبالنا� ايوبالنا� ايوبالنا� ايوب10571461105714611057146110571461

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-09النادي �دجيةالنادي �دجيةالنادي �دجيةالنادي �دجية10611500106115001061150010611500

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-17الناشد محمدالناشد محمدالناشد محمدالناشد محمد10591005105910051059100510591005

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20النارصي Mٔسامءالنارصي Mٔسامءالنارصي Mٔسامءالنارصي Mٔسامء10641254106412541064125410641254

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-30النارصي Mٔم_نةالنارصي Mٔم_نةالنارصي Mٔم_نةالنارصي Mٔم_نة10581411105814111058141110581411

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-09النارصي ٕاميانالنارصي ٕاميانالنارصي ٕاميانالنارصي ٕاميان10611460106114601061146010611460

10711113107111131071111310711113àالنارصي مجيàالنارصي مجيàالنارصي مجيàن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20النارصي مجيUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUنوية اTTTT006

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-07النارصي ح_اةالنارصي ح_اةالنارصي ح_اةالنارصي ح_اة10591689105916891059168910591689

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01النارصي �دجيةالنارصي �دجيةالنارصي �دجيةالنارصي �دجية10411033104110331041103310411033

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-02النارصي ر^بالنارصي ر^بالنارصي ر^بالنارصي ر^ب10531179105311791053117910531179

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-29النارصي سعادالنارصي سعادالنارصي سعادالنارصي سعاد10701333107013331070133310701333

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-18النارصي ودادالنارصي ودادالنارصي ودادالنارصي وداد10571542105715421057154210571542

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-09النارصي وفاءالنارصي وفاءالنارصي وفاءالنارصي وفاء10611372106113721061137210611372

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-10الناصريي �دجيةالناصريي �دجيةالناصريي �دجيةالناصريي �دجية10641224106412241064122410641224

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-01الناصريي هدىالناصريي هدىالناصريي هدىالناصريي هدى10701277107012771070127710701277

10421114104211141042111410421114àالنارض هنيàالنارض هنيàالنارض هنيà016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-22النارض هني

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-29الناعوري دنياالناعوري دنياالناعوري دنياالناعوري دنيا10541005105410051054100510541005

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-09النايف Mٔمحدالنايف Mٔمحدالنايف Mٔمحدالنايف Mٔمحد10581310105813101058131010581310

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-06النايق محزةالنايق محزةالنايق محزةالنايق محزة10571279105712791057127910571279

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-07النايه املهديالنايه املهديالنايه املهديالنايه املهدي10571150105711501057115010571150

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-09النايه مرميالنايه مرميالنايه مرميالنايه مرمي10591390105913901059139010591390

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-28الناوي مسريالناوي مسريالناوي مسريالناوي مسري10581137105811371058113710581137

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-25الناوي فدوةالناوي فدوةالناوي فدوةالناوي فدوة10581344105813441058134410581344

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-08النا#ز اسامءالنا#ز اسامءالنا#ز اسامءالنا#ز اسامء10381217103812171038121710381217
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

017عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-05النامي هدىالنامي هدىالنامي هدىالنامي هدى10421121104211211042112110421121

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-16النبار عفافالنبار عفافالنبار عفافالنبار عفاف10571449105714491057144910571449

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-20النباوي ح_اةالنباوي ح_اةالنباوي ح_اةالنباوي ح_اة10571313105713131057131310571313

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-31النبVZالنبVZالنبVZالنبVZحححح لوبنة لوبنة لوبنة لوبنة10591037105910371059103710591037

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-02الن _الن _الن _الن _هههه wسام wسام wسام wسام10701270107012701070127010701270

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-10الن´اجري زهريةالن´اجري زهريةالن´اجري زهريةالن´اجري زهرية10371117103711171037111710371117

020شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-28الن´ار Mٔم_نةالن´ار Mٔم_نةالن´ار Mٔم_نةالن´ار Mٔم_نة10461122104611221046112210461122

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-18الن´ارة بوUكرالن´ارة بوUكرالن´ارة بوUكرالن´ارة بوUكر10551143105511431055114310551143

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-14الن´اري نورا�#نالن´اري نورا�#نالن´اري نورا�#نالن´اري نورا�#ن10611382106113821061138210611382

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-15النجاموي زي�بالنجاموي زي�بالنجاموي زي�بالنجاموي زي�ب10301134103011341030113410301134

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-11النجمي امميةالنجمي امميةالنجمي امميةالنجمي اممية10601172106011721060117210601172

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-16النجمي �مسينةالنجمي �مسينةالنجمي �مسينةالنجمي �مسينة10551160105511601055116010551160

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-15الن�الوي اميانالن�الوي اميانالن�الوي اميانالن�الوي اميان10711218107112181071121810711218

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-27الن�يل سك_نةالن�يل سك_نةالن�يل سك_نةالن�يل سك_نة10701087107010871070108710701087

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-05النحيà هندالنحيà هندالنحيà هندالنحيà هند10591895105918951059189510591895

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-02النحييل مرميالنحييل مرميالنحييل مرميالنحييل مرمي10581268105812681058126810581268

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-24النòاعي زهراءالنòاعي زهراءالنòاعي زهراءالنòاعي زهراء10641031106410311064103110641031

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-14النòة هدىالنòة هدىالنòة هدىالنòة هدى10601377106013771060137710601377

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-06النòالوي سك_نةالنòالوي سك_نةالنòالوي سك_نةالنòالوي سك_نة10541024105410241054102410541024

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-14النداوي فاطمة الزهراءالنداوي فاطمة الزهراءالنداوي فاطمة الزهراءالنداوي فاطمة الزهراء10591282105912821059128210591282

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-15الندوي ماqدةالندوي ماqدةالندوي ماqدةالندوي ماqدة10581136105811361058113610581136

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-22ال�رس *الءال�رس *الءال�رس *الءال�رس *الء10551016105510161055101610551016

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-12النرص زي�بالنرص زي�بالنرص زي�بالنرص زي�ب10591363105913631059136310591363

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-07النرص �سنيالنرص �سنيالنرص �سنيالنرص �سني10591493105914931059149310591493

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-10النرصاوي فاطمةالنرصاوي فاطمةالنرصاوي فاطمةالنرصاوي فاطمة10591375105913751059137510591375

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-13النرصي خوالنرصي خوالنرصي خوالنرصي خو����10641215106412151064121510641215

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-14النظام Mٔيوبالنظام Mٔيوبالنظام Mٔيوبالنظام Mٔيوب10621106106211061062110610621106���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-10النعرة فاطمةالنعرة فاطمةالنعرة فاطمةالنعرة فاطمة10491394104913941049139410491394

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-14النعامين مرميالنعامين مرميالنعامين مرميالنعامين مرمي10591322105913221059132210591322

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-26النعميي الهامالنعميي الهامالنعميي الهامالنعميي الهام10581345105813451058134510581345

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20النعميي حSانالنعميي حSانالنعميي حSانالنعميي حSان10571493105714931057149310571493

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-29النعميي نورا�#نالنعميي نورا�#نالنعميي نورا�#نالنعميي نورا�#ن10571167105711671057116710571167

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-23النفايت حSانالنفايت حSانالنفايت حSانالنفايت حSان10601242106012421060124210601242

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-09النفاي ملياءالنفاي ملياءالنفاي ملياءالنفاي ملياء10571555105715551057155510571555

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-02النفSايف �دجيةالنفSايف �دجيةالنفSايف �دجيةالنفSايف �دجية10141081101410811014108110141081

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-20النقر فاطمةالنقر فاطمةالنقر فاطمةالنقر فاطمة10531217105312171053121710531217

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-25النقري الياسالنقري الياسالنقري الياسالنقري الياس10601248106012481060124810601248

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-16النقريي محزةالنقريي محزةالنقريي محزةالنقريي محزة10621013106210131062101310621013���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30النقريي �دجيةالنقريي �دجيةالنقريي �دجيةالنقريي �دجية10461075104610751046107510461075

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-18اااا(هن(هن(هن(هندي حفصةدي حفصةدي حفصةدي حفصة10141101101411011014110110141101

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-19اااا(هن(هن(هن(هنراوي �دجيةراوي �دجيةراوي �دجيةراوي �دجية10631227106312271063122710631227

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-10النواري يوسفالنواري يوسفالنواري يوسفالنواري يوسف10641121106411211064112110641121

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-30النواعري شC·ءالنواعري شC·ءالنواعري شC·ءالنواعري شC·ء10491149104911491049114910491149

10551161105511611055116110551161àالنو� سهيàالنو� سهيàالنو� سهيàون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-25النو� سهيÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT028

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-06النو� جناةالنو� جناةالنو� جناةالنو� جناة10491188104911881049118810491188

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-16النوري بورشىالنوري بورشىالنوري بورشىالنوري بورشى10581621105816211058162110581621

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-11النوري فاطمةالنوري فاطمةالنوري فاطمةالنوري فاطمة10381060103810601038106010381060

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-09النوري فاطنةالنوري فاطنةالنوري فاطنةالنوري فاطنة10611251106112511061125110611251

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-14النوري مSانةالنوري مSانةالنوري مSانةالنوري مSانة10461059104610591046105910461059
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-17النوري �رساالنوري �رساالنوري �رساالنوري �رسا10141049101410491014104910141049

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-28النويل فاطمة الزهراءالنويل فاطمة الزهراءالنويل فاطمة الزهراءالنويل فاطمة الزهراء10481323104813231048132310481323

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-08النو#ري Mٔيوبالنو#ري Mٔيوبالنو#ري Mٔيوبالنو#ري Mٔيوب10591659105916591059165910591659

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-01النويين محمدالنويين محمدالنويين محمدالنويين محمد10641242106412421064124210641242

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-29النية صفاءالنية صفاءالنية صفاءالنية صفاء10571407105714071057140710571407

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-06النيالنيالنيالنييضيضيضيض خو خو خو خو����10591124105911241059112410591124

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-05النZين MٔسCيةالنZين MٔسCيةالنZين MٔسCيةالنZين MٔسCية10141159101411591014115910141159

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-17الهادي Mٔمحدالهادي Mٔمحدالهادي Mٔمحدالهادي Mٔمحد10561010105610101056101010561010

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-30الهاديف رالهاديف رالهاديف رالهاديف رىضىضىضىض10491359104913591049135910491359

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-23الهاروش *اÒشةالهاروش *اÒشةالهاروش *اÒشةالهاروش *اÒشة10631075106310751063107510631075

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-29الهاروش مرميالهاروش مرميالهاروش مرميالهاروش مرمي10141128101411281014112810141128

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-30الهامشي اسامةالهامشي اسامةالهامشي اسامةالهامشي اسامة10591563105915631059156310591563

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-16الهامشي �در�يس wرشىالهامشي �در�يس wرشىالهامشي �در�يس wرشىالهامشي �در�يس wرشى10611215106112151061121510611215

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-15الهامشي إالدر�يس �رساالهامشي إالدر�يس �رساالهامشي إالدر�يس �رساالهامشي إالدر�يس �رسا10571064105710641057106410571064

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-21الهامشي السعديةالهامشي السعديةالهامشي السعديةالهامشي السعدية10561151105611511056115110561151

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-13الهامشي Mٔمميةالهامشي Mٔمميةالهامشي Mٔمميةالهامشي Mٔممية10381245103812451038124510381245

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-26الهامشي جحاجالهامشي جحاجالهامشي جحاجالهامشي جحاج10591444105914441059144410591444

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-28الهامشي حكميةالهامشي حكميةالهامشي حكميةالهامشي حكمية10591326105913261059132610591326

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-22الهامشي سعادالهامشي سعادالهامشي سعادالهامشي سعاد10591778105917781059177810591778

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-29الهامشي سك_نةالهامشي سك_نةالهامشي سك_نةالهامشي سك_نة10601009106010091060100910601009

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-17الهامشي عبد الكرميالهامشي عبد الكرميالهامشي عبد الكرميالهامشي عبد الكرمي10591352105913521059135210591352

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-30الهامشي غزالنالهامشي غزالنالهامشي غزالنالهامشي غزالن10591562105915621059156210591562

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-15الهامشي فدوىالهامشي فدوىالهامشي فدوىالهامشي فدوى10591454105914541059145410591454

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-29الهامشي هشامالهامشي هشامالهامشي هشامالهامشي هشام10631079106310791063107910631079

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-19الهاهوس �دجيةالهاهوس �دجيةالهاهوس �دجيةالهاهوس �دجية10701014107010141070101410701014

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-04الهاون اسCيةالهاون اسCيةالهاون اسCيةالهاون اسCية10631069106310691063106910631069

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-15الهايل اtرامالهايل اtرامالهايل اtرامالهايل اtرام10571024105710241057102410571024

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-03الهاييل غزالنالهاييل غزالنالهاييل غزالنالهاييل غزالن10621191106211911062119110621191���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-25الهبطي وصالالهبطي وصالالهبطي وصالالهبطي وصال10301131103011311030113110301131

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01الهبور مSالالهبور مSالالهبور مSالالهبور مSال10461104104611041046110410461104

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20الهبZشة ندىالهبZشة ندىالهبZشة ندىالهبZشة ندى10481288104812881048128810481288

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20الهبZشة نورالهبZشة نورالهبZشة نورالهبZشة نور10481289104812891048128910481289

10371444103714441037144410371444Iالهدار موIالهدار موIالهدار موIيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-02الهدار موCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-29الهداري ازهورالهداري ازهورالهداري ازهورالهداري ازهور10601277106012771060127710601277

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-01الهدروش Mٔمميةالهدروش Mٔمميةالهدروش Mٔمميةالهدروش Mٔممية10641203106412031064120310641203

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-21الهدييل شC·ءالهدييل شC·ءالهدييل شC·ءالهدييل شC·ء10501081105010811050108110501081

10611258106112581061125810611258àالهرد مجيàالهرد مجيàالهرد مجيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-23الهرد مجيCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 012الالالالثثثثانوية إال*دادية

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-12الهردة اميانالهردة اميانالهردة اميانالهردة اميان10581265105812651058126510581265

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-14الهرسة زي�بالهرسة زي�بالهرسة زي�بالهرسة زي�ب10641123106411231064112310641123

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-26الهرش رق_ةالهرش رق_ةالهرش رق_ةالهرش رق_ة10711208107112081071120810711208

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-16الهرمودي شC·ءالهرمودي شC·ءالهرمودي شC·ءالهرمودي شC·ء10381260103812601038126010381260

10571550105715501057155010571550àالهرويس هنيàالهرويس هنيàالهرويس هنيà028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-19الهرويس هني

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-17الهرويش زي�بالهرويش زي�بالهرويش زي�بالهرويش زي�ب10561160105611601056116010561160

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-16الهروي شC·ءالهروي شC·ءالهروي شC·ءالهروي شC·ء10611255106112551061125510611255

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-21الهشايم اميانالهشايم اميانالهشايم اميانالهشايم اميان10381330103813301038133010381330

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-22الهشايم عتيقةالهشايم عتيقةالهشايم عتيقةالهشايم عتيقة10711157107111571071115710711157

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-19الهشويم هناءالهشويم هناءالهشويم هناءالهشويم هناء10601355106013551060135510601355

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-05الهيش فاطمةالهيش فاطمةالهيش فاطمةالهيش فاطمة10641290106412901064129010641290

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-05الهشCميي الهامالهشCميي الهامالهشCميي الهامالهشCميي الهام10541189105411891054118910541189
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01الهف�ة بوµديالهف�ة بوµديالهف�ة بوµديالهف�ة بوµدي10631154106311541063115410631154

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-22الهاليل ابÅسامالهاليل ابÅسامالهاليل ابÅسامالهاليل ابÅسام10481137104811371048113710481137

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-20الهاليل ٕاtرامالهاليل ٕاtرامالهاليل ٕاtرامالهاليل ٕاtرام10711025107110251071102510711025

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-30الهاليل زهورالهاليل زهورالهاليل زهورالهاليل زهور10501122105011221050112210501122

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-11الهاليل هاجرالهاليل هاجرالهاليل هاجرالهاليل هاجر10591785105917851059178510591785

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-26ااااهلهلهلهلمالوي زهريةمالوي زهريةمالوي زهريةمالوي زهرية10561120105611201056112010561120

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-28ااااهلهلهلهلمويك لبىنمويك لبىنمويك لبىنمويك لبىن10541268105412681054126810541268

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20ااااهلهلهلهلمويم مرميمويم مرميمويم مرميمويم مرمي10331054103310541033105410331054

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-05الهنداوي غزالنالهنداوي غزالنالهنداوي غزالنالهنداوي غزالن10611228106112281061122810611228

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-18الهندي حسCناءالهندي حسCناءالهندي حسCناءالهندي حسCناء10611149106111491061114910611149

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-19الهنZين الشC·ءالهنZين الشC·ءالهنZين الشC·ءالهنZين الشC·ء10581154105811541058115410581154

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-06الهنZين رالهنZين رالهنZين رالهنZين رىضىضىضىض10571347105713471057134710571347

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-07الهنيوي مرميالهنيوي مرميالهنيوي مرميالهنيوي مرمي10531270105312701053127010531270

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-01الهواري �دجيةالهواري �دجيةالهواري �دجيةالهواري �دجية10481361104813611048136110481361

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-13الهواري زي�بالهواري زي�بالهواري زي�بالهواري زي�ب10481305104813051048130510481305

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-11الهواري جنيةالهواري جنيةالهواري جنيةالهواري جنية10371071103710711037107110371071

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-14الهوري مرميالهوري مرميالهوري مرميالهوري مرمي10641375106413751064137510641375

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-01الهوري مىنالهوري مىنالهوري مىنالهوري مىن10581355105813551058135510581355

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-25الهوري نعميةالهوري نعميةالهوري نعميةالهوري نعمية10581460105814601058146010581460

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-08الهيالهيالهيالهيمثمثمثمثي حSاني حSاني حSاني حSان10501084105010841050108410501084

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-24الهيداين حسCناءالهيداين حسCناءالهيداين حسCناءالهيداين حسCناء10541003105410031054100310541003

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-09الهZشايم سلمىالهZشايم سلمىالهZشايم سلمىالهZشايم سلمى10141079101410791014107910141079

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-10الهيصة سوم_ةالهيصة سوم_ةالهيصة سوم_ةالهيصة سوم_ة10491014104910141049101410491014

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-25الوا�دي زهرةالوا�دي زهرةالوا�دي زهرةالوا�دي زهرة10421040104210401042104010421040

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-10الوا�دي صاف_ةالوا�دي صاف_ةالوا�دي صاف_ةالوا�دي صاف_ة10551006105510061055100610551006

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-11الوادي ادر�سالوادي ادر�سالوادي ادر�سالوادي ادر�س10611124106111241061112410611124

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-06الوادي حسنالوادي حسنالوادي حسنالوادي حسن10581396105813961058139610581396

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-10الوادي حSانالوادي حSانالوادي حSانالوادي حSان10491286104912861049128610491286

10481185104811851048118510481185àالوادي هنيàالوادي هنيàالوادي هنيà035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-26الوادي هني

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-16الوارث ٕاميانالوارث ٕاميانالوارث ٕاميانالوارث ٕاميان10611070106110701061107010611070

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-27الواسعي محمدالواسعي محمدالواسعي محمدالواسعي محمد10571028105710281057102810571028

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-06الواسفي Iديةالواسفي Iديةالواسفي Iديةالواسفي Iدية10631054106310541063105410631054

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01الواطيل جناةالواطيل جناةالواطيل جناةالواطيل جناة10531262105312621053126210531262

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-12الواعر فاطمة الزهراءالواعر فاطمة الزهراءالواعر فاطمة الزهراءالواعر فاطمة الزهراء10501246105012461050124610501246

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-17الواعري �دجيةالواعري �دجيةالواعري �دجيةالواعري �دجية10611138106111381061113810611138

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-01الواعي ف�ي�ةالواعي ف�ي�ةالواعي ف�ي�ةالواعي ف�ي�ة10621072106210721062107210621072���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-08الوافق يوسفالوافق يوسفالوافق يوسفالوافق يوسف10581043105810431058104310581043

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-26الوايف ابÅسامالوايف ابÅسامالوايف ابÅسامالوايف ابÅسام10631066106310661063106610631066

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-04الوايف ٕالهامالوايف ٕالهامالوايف ٕالهامالوايف ٕالهام10371009103710091037100910371009

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-18الوايف Mٔمميةالوايف Mٔمميةالوايف Mٔمميةالوايف Mٔممية10481088104810881048108810481088

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-15الوايف Mٔم_نةالوايف Mٔم_نةالوايف Mٔم_نةالوايف Mٔم_نة10531149105311491053114910531149

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-29الوايف ح_اةالوايف ح_اةالوايف ح_اةالوايف ح_اة10591643105916431059164310591643

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-21الوايف رضوانالوايف رضوانالوايف رضوانالوايف رضوان10601104106011041060110410601104

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-15الوايف فاطمة الزهراءالوايف فاطمة الزهراءالوايف فاطمة الزهراءالوايف فاطمة الزهراء10381210103812101038121010381210

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-09الوايف Iديةالوايف Iديةالوايف Iديةالوايف Iدية10421039104210391042103910421039

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-26الوايف نعميةالوايف نعميةالوايف نعميةالوايف نعمية10411063104110631041106310411063

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-13الوايف جهرالوايف جهرالوايف جهرالوايف جهر10371386103713861037138610371386

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-18الوايف هدىالوايف هدىالوايف هدىالوايف هدى10601359106013591060135910601359

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-14الوايف �مسينةالوايف �مسينةالوايف �مسينةالوايف �مسينة10381409103814091038140910381409
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-23الوا�ي اtرامالوا�ي اtرامالوا�ي اtرامالوا�ي اtرام10371211103712111037121110371211

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-10الوايل زtر�ءالوايل زtر�ءالوايل زtر�ءالوايل زtر�ء10581500105815001058150010581500

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-27الواهيل حسCناءالواهيل حسCناءالواهيل حسCناءالواهيل حسCناء10541063105410631054106310541063

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-02الواهيل لبىنالواهيل لبىنالواهيل لبىنالواهيل لبىن10551173105511731055117310551173

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-26الوثيق �دجيةالوثيق �دجيةالوثيق �دجيةالوثيق �دجية10371058103710581037105810371058

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-22الو� دنياالو� دنياالو� دنياالو� دنيا10381180103811801038118010381180

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-13الودÁريي محزةالودÁريي محزةالودÁريي محزةالودÁريي محزة10371173103711731037117310371173

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-16الوديدي مSالالوديدي مSالالوديدي مSالالوديدي مSال10201110102011101020111010201110

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-16الوديع Mٔم_نةالوديع Mٔم_نةالوديع Mٔم_نةالوديع Mٔم_نة10631223106312231063122310631223

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-12الورادي معرالورادي معرالورادي معرالورادي معر10621240106212401062124010621240���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-16الوراري محزةالوراري محزةالوراري محزةالوراري محزة10641184106411841064118410641184

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-19الورايش فاطمة الزهراءالورايش فاطمة الزهراءالورايش فاطمة الزهراءالورايش فاطمة الزهراء10411051104110511041105110411051

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-24الوراك شعيبالوراك شعيبالوراك شعيبالوراك شعيب10331035103310351033103510331035

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-06الوردي حسCناءالوردي حسCناءالوردي حسCناءالوردي حسCناء10491243104912431049124310491243

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-18الوردي �لميةالوردي �لميةالوردي �لميةالوردي �لمية10301026103010261030102610301026

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-15الوردي زي�بالوردي زي�بالوردي زي�بالوردي زي�ب10621096106210961062109610621096���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-17الوردي محمدالوردي محمدالوردي محمدالوردي محمد10621010106210101062101010621010���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

10701273107012731070127310701273àالوردي هنيàالوردي هنيàالوردي هنيàيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-14الوردي هنيCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اU014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-09الوردي نورةالوردي نورةالوردي نورةالوردي نورة10641213106412131064121310641213

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-04-03الوردي هندالوردي هندالوردي هندالوردي هند10411240104112401041124010411240

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-06الورز مرميالورز مرميالورز مرميالورز مرمي10611180106111801061118010611180

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-18الوريض جاملالوريض جاملالوريض جاملالوريض جامل10141169101411691014116910141169

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-11الوريض *اÒشةالوريض *اÒشةالوريض *اÒشةالوريض *اÒشة10591360105913601059136010591360

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-26الورقة حسCينالورقة حسCينالورقة حسCينالورقة حسCين10561399105613991056139910561399

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-10الوركة اميانالوركة اميانالوركة اميانالوركة اميان10201069102010691020106910201069

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-13الوزان �دجيةالوزان �دجيةالوزان �دجيةالوزان �دجية10631021106310211063102110631021

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-04الوزدي سعيدةالوزدي سعيدةالوزدي سعيدةالوزدي سعيدة10541215105412151054121510541215

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-17الوزواز زي�بالوزواز زي�بالوزواز زي�بالوزواز زي�ب10591623105916231059162310591623

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-18الوسطة �لميةالوسطة �لميةالوسطة �لميةالوسطة �لمية10411017104110171041101710411017

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-18الوسقي لينةالوسقي لينةالوسقي لينةالوسقي لينة10541164105411641054116410541164

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-27الوسقي هيالوسقي هيالوسقي هيالوسقي هيمثمثمثمث10541298105412981054129810541298

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-23الوشايم عبد الكVريالوشايم عبد الكVريالوشايم عبد الكVريالوشايم عبد الكVري10591898105918981059189810591898

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-12الوطاح مرميةالوطاح مرميةالوطاح مرميةالوطاح مرمية10611317106113171061131710611317

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-14الو*دودي لوبىنالو*دودي لوبىنالو*دودي لوبىنالو*دودي لوبىن10501044105010441050104410501044

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-30الوفاق الوفاق الوفاق الوفاق حضحضحضحضىىىى10301078103010781030107810301078

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-16الوفاالوفاالوفاالوفايئيئيئيئ سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة10641207106412071064120710641207

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-17الوفاالوفاالوفاالوفايئيئيئيئ فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء10621109106211091062110910621109���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-02الوكنويس هيالوكنويس هيالوكنويس هيالوكنويس هيمثمثمثمث10571048105710481057104810571048

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01الوليد فاطمةالوليد فاطمةالوليد فاطمةالوليد فاطمة10631254106312541063125410631254

10581440105814401058144010581440àالوهايب سهيàالوهايب سهيàالوهايب سهيà022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-27الوهايب سهي

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-14الوهيب موىسالوهيب موىسالوهيب موىسالوهيب موىس10641054106410541064105410641054

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-26الوهيل الوهيل الوهيل الوهيل جمجمجمجميدةيدةيدةيدة10581118105811181058111810581118

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-16الويداين ن _لالويداين ن _لالويداين ن _لالويداين ن _ل10491275104912751049127510491275

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-24الو#زة مرميالو#زة مرميالو#زة مرميالو#زة مرمي10541282105412821054128210541282

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-01الياجوري هاالياجوري هاالياجوري هاالياجوري ها����10501239105012391050123910501239

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-16الياز° امميةالياز° امميةالياز° امميةالياز° اممية10541230105412301054123010541230

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-08الياس فاطمة الزهراءالياس فاطمة الزهراءالياس فاطمة الزهراءالياس فاطمة الزهراء10641182106411821064118210641182

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-14الياس وفاءالياس وفاءالياس وفاءالياس وفاء10601097106010971060109710601097

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-23اليايس مسيةاليايس مسيةاليايس مسيةاليايس مسية10571481105714811057148110571481
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-09اليدري امميةاليدري امميةاليدري امميةاليدري اممية10331062103310621033106210331062

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-22الزييدي �دجيةالزييدي �دجيةالزييدي �دجيةالزييدي �دجية10641135106411351064113510641135

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-16الزييدي سعيدالزييدي سعيدالزييدي سعيدالزييدي سعيد10641380106413801064138010641380

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01الزييدي سهامالزييدي سهامالزييدي سهامالزييدي سهام10641191106411911064119110641191

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-07الزييدي *اÒشةالزييدي *اÒشةالزييدي *اÒشةالزييدي *اÒشة10601161106011611060116110601161

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-05الZرسي فاطمة الزهراءالZرسي فاطمة الزهراءالZرسي فاطمة الزهراءالZرسي فاطمة الزهراء10541030105410301054103010541030

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-05الZشCتويم جناةالZشCتويم جناةالZشCتويم جناةالZشCتويم جناة10541022105410221054102210541022

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-18اليعفوري هبي´ةاليعفوري هبي´ةاليعفوري هبي´ةاليعفوري هبي´ة10611544106115441061154410611544

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-20اليعقويب حSاناليعقويب حSاناليعقويب حSاناليعقويب حSان10371356103713561037135610371356

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-15اليعقويب سعيدةاليعقويب سعيدةاليعقويب سعيدةاليعقويب سعيدة10481087104810871048108710481087

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-03اليعقويب صفاءاليعقويب صفاءاليعقويب صفاءاليعقويب صفاء10501258105012581050125810501258

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-01اليعقويب فاطمةاليعقويب فاطمةاليعقويب فاطمةاليعقويب فاطمة10701052107010521070105210701052

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-10اليعقويب مرمياليعقويب مرمياليعقويب مرمياليعقويب مرمي10591402105914021059140210591402

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-25اليعقويب �رس#ناليعقويب �رس#ناليعقويب �رس#ناليعقويب �رس#ن10381066103810661038106610381066

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-25اليعقويب �مسنياليعقويب �مسنياليعقويب �مسنياليعقويب �مسني10371094103710941037109410371094

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-10اليعكويب حسCناءاليعكويب حسCناءاليعكويب حسCناءاليعكويب حسCناء10491046104910461049104610491046

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-26اليقين Mٔميناليقين Mٔميناليقين Mٔميناليقين Mٔمين10571373105713731057137310571373

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-05ال·ين �طليسال·ين �طليسال·ين �طليسال·ين �طليس10571156105711561057115610571156

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-03ال·ين حفصةال·ين حفصةال·ين حفصةال·ين حفصة10571099105710991057109910571099

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11ال·ين غزالنال·ين غزالنال·ين غزالنال·ين غزالن10481330104813301048133010481330

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-30ال·ين هندال·ين هندال·ين هندال·ين هند10631329106313291063132910631329

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-01الينويس عبد احللميالينويس عبد احللميالينويس عبد احللميالينويس عبد احللمي10491295104912951049129510491295

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-03اليويب ايناساليويب ايناساليويب ايناساليويب ايناس10611440106114401061144010611440

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-16اليويب فاطمة الزهراءاليويب فاطمة الزهراءاليويب فاطمة الزهراءاليويب فاطمة الزهراء10491264104912641049126410491264

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-01اليويب محمداليويب محمداليويب محمداليويب محمد10421052104210521042105210421052

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-10اليوسفي سف_اناليوسفي سف_اناليوسفي سف_اناليوسفي سف_ان10601162106011621060116210601162

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-15اليوسفي عبدالرحامناليوسفي عبدالرحامناليوسفي عبدالرحامناليوسفي عبدالرحامن10601281106012811060128110601281

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-15اليوسفي مرمياليوسفي مرمياليوسفي مرمياليوسفي مرمي10631218106312181063121810631218

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-04اليويس فاطمة الزهراءاليويس فاطمة الزهراءاليويس فاطمة الزهراءاليويس فاطمة الزهراء10541053105410531054105310541053

10561255105612551056125510561255àاليويس هنيàاليويس هنيàاليويس هنيàيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-12اليويس هنيSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS013الالالالثثثثانوية التق

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-20اليوIين اسامءاليوIين اسامءاليوIين اسامءاليوIين اسامء10571090105710901057109010571090

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-08اليو�يس مسريةاليو�يس مسريةاليو�يس مسريةاليو�يس مسرية10571059105710591057105910571059

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-22اليو�يس وسCميةاليو�يس وسCميةاليو�يس وسCميةاليو�يس وسCمية10601080106010801060108010601080

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ26-08-1993م العز مسيةMٔم العز مسيةMٔم العز مسيةMٔم العز مسية10531007105310071053100710531007

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ20-02-1999مال زي�بMٔمال زي�بMٔمال زي�بMٔمال زي�ب10641210106412101064121010641210

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-30امال سلمىامال سلمىامال سلمىامال سلمى10581476105814761058147610581476

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ11-05-1995مال فدوىMٔمال فدوىMٔمال فدوىMٔمال فدوى10371066103710661037106610371066

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-22امام سارةامام سارةامام سارةامام سارة10571030105710301057103010571030

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-05امام هبةامام هبةامام هبةامام هبة10491279104912791049127910491279

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ28-06-1999مان �دجيةMٔمان �دجيةMٔمان �دجيةMٔمان �دجية10421076104210761042107610421076

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-21امان طارقامان طارقامان طارقامان طارق10611482106114821061148210611482

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-23اماين سهاماماين سهاماماين سهاماماين سهام10591518105915181059151810591518

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-31ٕاماين شC·ءٕاماين شC·ءٕاماين شC·ءٕاماين شC·ء10461024104610241046102410461024

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-06-1998ما�س يوسفMٔما�س يوسفMٔما�س يوسفMٔما�س يوسف10331029103310291033102910331029

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ08-04-1998م�´ال شC·ءMٔم�´ال شC·ءMٔم�´ال شC·ءMٔم�´ال شC·ء10421047104210471042104710421047

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-17ام�يك امميةام�يك امميةام�يك امميةام�يك اممية10481192104811921048119210481192

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-27ااااجمجمجمجماهد Mٔمميةاهد Mٔمميةاهد Mٔمميةاهد Mٔممية10371458103714581037145810371458

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-10ااااجمجمجمجمووووضضضض �سني �سني �سني �سني10331024103310241033102410331024

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01ااااجمجمجمجموط �Mٔسوط �Mٔسوط �Mٔسوط �Mٔس10461084104610841046108410461084
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-16ااااجمجمجمجميب سك_نةيب سك_نةيب سك_نةيب سك_نة10571517105715171057151710571517

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-09ااااجمجمجمجميد عبدالرزاقيد عبدالرزاقيد عبدالرزاقيد عبدالرزاق10581243105812431058124310581243

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-04احمراش هاجراحمراش هاجراحمراش هاجراحمراش هاجر10141010101410101014101010141010

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-24احميرص عامداحميرص عامداحميرص عامداحميرص عامد10591695105916951059169510591695

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-05احممياحممياحممياحمميحححح هاجر هاجر هاجر هاجر10591855105918551059185510591855

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-18امدراس الزهرةامدراس الزهرةامدراس الزهرةامدراس الزهرة10371448103714481037144810371448

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-15امدرك tوsرامدرك tوsرامدرك tوsرامدرك tوsر10701091107010911070109110701091

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06امديد لبىنامديد لبىنامديد لبىنامديد لبىن10201092102010921020109210201092

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-01امرابطي رشCيدةامرابطي رشCيدةامرابطي رشCيدةامرابطي رشCيدة10581109105811091058110910581109

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-08امرازكة مرميامرازكة مرميامرازكة مرميامرازكة مرمي10571425105714251057142510571425

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-15امرجيني سعيدامرجيني سعيدامرجيني سعيدامرجيني سعيد10621040106210401062104010621040���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ24-05-1999مر#ر Mٔم_نةMٔمر#ر Mٔم_نةMٔمر#ر Mٔم_نةMٔمر#ر Mٔم_نة10501150105011501050115010501150

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-28امر#ر اميانامر#ر اميانامر#ر اميانامر#ر اميان10381122103811221038112210381122

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-14امزريك Mٔمنيامزريك Mٔمنيامزريك Mٔمنيامزريك Mٔمني10701264107012641070126410701264

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-15امزوز الكVريامزوز الكVريامزوز الكVريامزوز الكVري10621020106210201062102010621020���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22امزويل سلمىامزويل سلمىامزويل سلمىامزويل سلمى10581406105814061058140610581406

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ10-06-2000مز#ر ليىلMٔمز#ر ليىلMٔمز#ر ليىلMٔمز#ر ليىل10571478105714781057147810571478

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ10-11-1998مزيل حSانMٔمزيل حSانMٔمزيل حSانMٔمزيل حSان10301069103010691030106910301069

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ16-02-1999مزيل رق_ةMٔمزيل رق_ةMٔمزيل رق_ةMٔمزيل رق_ة10301076103010761030107610301076

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-03امزيل مسيةامزيل مسيةامزيل مسيةامزيل مسية10381135103811351038113510381135

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28امزيل سوtينةامزيل سوtينةامزيل سوtينةامزيل سوtينة10371353103713531037135310371353

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ30-07-1999مزيل عبدهللاMٔمزيل عبدهللاMٔمزيل عبدهللاMٔمزيل عبدهللا10421080104210801042108010421080

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-24امشCتكوا ام_نةامشCتكوا ام_نةامشCتكوا ام_نةامشCتكوا ام_نة10141039101410391014103910141039

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ20-04-1998مشZش MٔسامةMٔمشZش MٔسامةMٔمشZش MٔسامةMٔمشZش Mٔسامة10501108105011081050110810501108

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-12امصاامصاامصاامصاحبحبحبحب Mٔممية Mٔممية Mٔممية Mٔممية10581312105813121058131210581312

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-04امطوط انوارامطوط انوارامطوط انوارامطوط انوار10551209105512091055120910551209

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ28-04-1999مطون م_نةMٔمطون م_نةMٔمطون م_نةMٔمطون م_نة10381224103812241038122410381224

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-21امعاشو املهديامعاشو املهديامعاشو املهديامعاشو املهدي10621250106212501062125010621250���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-20امعا#زي رضوانامعا#زي رضوانامعا#زي رضوانامعا#زي رضوان10631203106312031063120310631203

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-20امعراامعراامعراامعراضضضض وصال وصال وصال وصال10141201101412011014120110141201

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-22امعمري يو�سامعمري يو�سامعمري يو�سامعمري يو�س10711114107111141071111410711114

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-25امعZش ابÅسامامعZش ابÅسامامعZش ابÅسامامعZش ابÅسام10491368104913681049136810491368

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-16امعيط  ريب �دجيةامعيط  ريب �دجيةامعيط  ريب �دجيةامعيط  ريب �دجية10461087104610871046108710461087

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-18امعيط خوامعيط خوامعيط خوامعيط خو����10501185105011851050118510501185

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-22امعيط فاطمةامعيط فاطمةامعيط فاطمةامعيط فاطمة10601066106010661060106610601066

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ11-08-2001مغار صفاMٔمغار صفاMٔمغار صفاMٔمغار صفا10411222104112221041122210411222

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ11-08-2001مغار مروةMٔمغار مروةMٔمغار مروةMٔمغار مروة10411221104112211041122110411221

10371457103714571037145710371457àامغار هنيàامغار هنيàامغار هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-25امغار هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-01امغاري فاطمةامغاري فاطمةامغاري فاطمةامغاري فاطمة10631330106313301063133010631330

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-20امقران مرميامقران مرميامقران مرميامقران مرمي10501124105011241050112410501124

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ15-10-1997مكرود MٔمنيMٔمكرود MٔمنيMٔمكرود MٔمنيMٔمكرود Mٔمني10581170105811701058117010581170

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-24امل فريوزامل فريوزامل فريوزامل فريوز10711070107110701071107010711070

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجM25-02-1999ٓمل tوsرMٓمل tوsرMٓمل tوsرMٓمل tوsر10501136105011361050113610501136

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-24امل �رسىامل �رسىامل �رسىامل �رسى10591460105914601059146010591460

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ23-08-2000مالل صفاءMٔمالل صفاءMٔمالل صفاءMٔمالل صفاء10211063102110631021106310211063

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-27امالل عبد امحليدامالل عبد امحليدامالل عبد امحليدامالل عبد امحليد10461034104610341046103410461034

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-16امالوي فاطمة الزهراءامالوي فاطمة الزهراءامالوي فاطمة الزهراءامالوي فاطمة الزهراء10371223103712231037122310371223

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ21-03-1994ملو فاطنةMٔملو فاطنةMٔملو فاطنةMٔملو فاطنة10421007104210071042100710421007

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-02املياس سهاماملياس سهاماملياس سهاماملياس سهام10621065106210651062106510621065���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-24امSاي ادر�سامSاي ادر�سامSاي ادر�سامSاي ادر�س10411102104111021041110210411102

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-15امSضو فاطمةامSضو فاطمةامSضو فاطمةامSضو فاطمة10701232107012321070123210701232

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01اµاين خواµاين خواµاين خواµاين خو����10531203105312031053120310531203

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-24اµاوش فاطمة الزهراءاµاوش فاطمة الزهراءاµاوش فاطمة الزهراءاµاوش فاطمة الزهراء10481109104811091048110910481109

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-06اµاواµاواµاواµاوضضضض ع£ن ع£ن ع£ن ع£ن10561215105612151056121510561215

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-22اµول �دجيةاµول �دجيةاµول �دجيةاµول �دجية10501196105011961050119610501196

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-27اموريك رqاءاموريك رqاءاموريك رqاءاموريك رqاء10421004104210041042100410421004

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-21امومن فاطمة الزهراءامومن فاطمة الزهراءامومن فاطمة الزهراءامومن فاطمة الزهراء10371303103713031037130310371303

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-22امويï حسCناءامويï حسCناءامويï حسCناءامويï حسCناء10591086105910861059108610591086

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-15ام_ان ربيعةام_ان ربيعةام_ان ربيعةام_ان ربيعة10371088103710881037108810371088

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-22ام_د امميةام_د امميةام_د امميةام_د اممية10701168107011681070116810701168

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-29ام_دي عتيقةام_دي عتيقةام_دي عتيقةام_دي عتيقة10561065105610651056106510561065

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-29اممية الناصريياممية الناصريياممية الناصريياممية الناصريي10491096104910961049109610491096

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-04-1995ممية بنZشوMٔممية بنZشوMٔممية بنZشوMٔممية بنZشو10491050104910501049105010491050

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-14امني امميةامني امميةامني امميةامني اممية10591119105911191059111910591119

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-25امني اميانامني اميانامني اميانامني اميان10481184104811841048118410481184

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10امني ايوبامني ايوبامني ايوبامني ايوب10561248105612481056124810561248

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ24-06-1999مني �دجيةMٔمني �دجيةMٔمني �دجيةMٔمني �دجية10581351105813511058135110581351

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-12امني زاكنامني زاكنامني زاكنامني زاكن10701247107012471070124710701247

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ27-07-2001مني فاطمةMٔمني فاطمةMٔمني فاطمةMٔمني فاطمة10411220104112201041122010411220

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-15امني هدىامني هدىامني هدىامني هدى10611359106113591061135910611359

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-09ام_نة خونةام_نة خونةام_نة خونةام_نة خونة10591888105918881059188810591888

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-31ام_نام_نام_نام_نزتزتزتزتي tوsري tوsري tوsري tوsر10491053104910531049105310491053

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01اIرص رqاءاIرص رqاءاIرص رqاءاIرص رqاء10411077104110771041107710411077

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-23انتاج هاجرانتاج هاجرانتاج هاجرانتاج هاجر10571108105711081057110810571108

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-28اجنار شC·ءاجنار شC·ءاجنار شC·ءاجنار شC·ء10701202107012021070120210701202

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10اجنار مصطفىاجنار مصطفىاجنار مصطفىاجنار مصطفى10701189107011891070118910701189

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-23ااااحنحنحنحنيà مونةيà مونةيà مونةيà مونة10371099103710991037109910371099

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-13ااااحنحنحنحنيI àديةيI àديةيI àديةيI àدية10371030103710301037103010371030

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-21اندqار سارةاندqار سارةاندqار سارةاندqار سارة10571511105715111057151110571511

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-06اندمهو حSاناندمهو حSاناندمهو حSاناندمهو حSان10411166104111661041116610411166

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج�Mٔ27-02-1998زار ٕاسامعيل�Mٔزار ٕاسامعيل�Mٔزار ٕاسامعيل�Mٔزار ٕاسامعيل10611226106112261061122610611226

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-10انرصي مرميانرصي مرميانرصي مرميانرصي مرمي10571068105710681057106810571068

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ28-12-1999نظام سهامMٔنظام سهامMٔنظام سهامMٔنظام سهام10611469106114691061146910611469

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-12انغمرانغمرانغمرانغمر     عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب10561030105610301056103010561030

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ16-06-1999نفلوس عبدهللاMٔنفلوس عبدهللاMٔنفلوس عبدهللاMٔنفلوس عبدهللا10301084103010841030108410301084

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ04-10-2000نفي وصالMٔنفي وصالMٔنفي وصالMٔنفي وصال10541296105412961054129610541296

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-12انوار اميانانوار اميانانوار اميانانوار اميان10561254105612541056125410561254

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-17انوار �دجيةانوار �دجيةانوار �دجيةانوار �دجية10381119103811191038111910381119

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-03انوار زي�بانوار زي�بانوار زي�بانوار زي�ب10571278105712781057127810571278

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-28انوار فاطمة الزهراءانوار فاطمة الزهراءانوار فاطمة الزهراءانوار فاطمة الزهراء10571079105710791057107910571079

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ16-10-1996نواري شC·ءMٔنواري شC·ءMٔنواري شC·ءMٔنواري شC·ء10591161105911611059116110591161

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ31-12-1997نو�ال فاطمةMٔنو�ال فاطمةMٔنو�ال فاطمةMٔنو�ال فاطمة10591291105912911059129110591291

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-23انو#كة شC·ءانو#كة شC·ءانو#كة شC·ءانو#كة شC·ء10591654105916541059165410591654

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ05-01-1999نZس Mٔم_نةMٔنZس Mٔم_نةMٔنZس Mٔم_نةMٔنZس Mٔم_نة10381204103812041038120410381204

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-25اهتاهيت محمداهتاهيت محمداهتاهيت محمداهتاهيت محمد10201125102011251020112510201125

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-14اهدار زهراءاهدار زهراءاهدار زهراءاهدار زهراء10621003106210031062100310621003���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-01اهراكة مرمياهراكة مرمياهراكة مرمياهراكة مرمي10621100106211001062110010621100���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-14اهاكش زي�باهاكش زي�باهاكش زي�باهاكش زي�ب10561081105610811056108110561081
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-01اهاليل سCناءاهاليل سCناءاهاليل سCناءاهاليل سCناء10411002104110021041100210411002

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ16-03-1999هامد مسيةMٔهامد مسيةMٔهامد مسيةMٔهامد مسية10381219103812191038121910381219

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ11-03-1996مهمي محمدMٔمهمي محمدMٔمهمي محمدMٔمهمي محمد10201023102010231020102310201023

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-24اهياضن زي�باهياضن زي�باهياضن زي�باهياضن زي�ب10461045104610451046104510461045

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ25-09-2000وMٔوMٔوMٔوجبجبجبجبني عبد السالمني عبد السالمني عبد السالمني عبد السالم10541295105412951054129510541295

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ20-02-2001وحبامن ف�ي�ةMٔوحبامن ف�ي�ةMٔوحبامن ف�ي�ةMٔوحبامن ف�ي�ة10371443103714431037144310371443

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-16اوبعيل فاطمة الزهراءاوبعيل فاطمة الزهراءاوبعيل فاطمة الزهراءاوبعيل فاطمة الزهراء10421097104210971042109710421097

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-06اوبعيل ف�ي�ةاوبعيل ف�ي�ةاوبعيل ف�ي�ةاوبعيل ف�ي�ة10411029104110291041102910411029

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-15اوبال غزالناوبال غزالناوبال غزالناوبال غزالن10571383105713831057138310571383

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-10اوبال لطيفةاوبال لطيفةاوبال لطيفةاوبال لطيفة10591125105911251059112510591125

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-01اوبلعيد حسCناءاوبلعيد حسCناءاوبلعيد حسCناءاوبلعيد حسCناء10611510106115101061151010611510

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-13اوبزنtري سك_نةاوبزنtري سك_نةاوبزنtري سك_نةاوبزنtري سك_نة10381322103813221038132210381322

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-04اوبودرار �دجيةاوبودرار �دجيةاوبودرار �دجيةاوبودرار �دجية10141180101411801014118010141180

ي فاطمة الزهراءي فاطمة الزهراءي فاطمة الزهراءي فاطمة الزهراء10381024103810241038102410381024 021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-13اوUهياوUهياوUهياوUهي����

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ27-11-1995وتفراوت ليىلMٔوتفراوت ليىلMٔوتفراوت ليىلMٔوتفراوت ليىل10371084103710841037108410371084

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-28اوتوريقت شC·ءاوتوريقت شC·ءاوتوريقت شC·ءاوتوريقت شC·ء10701062107010621070106210701062

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-09اوqدو مريةاوqدو مريةاوqدو مريةاوqدو مرية10591139105911391059113910591139

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ05-11-1993وجحي سCناءMٔوجحي سCناءMٔوجحي سCناءMٔوجحي سCناء10571021105710211057102110571021

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ21-09-1999ومحيد عبد العايلMٔومحيد عبد العايلMٔومحيد عبد العايلMٔومحيد عبد العايل10381262103812621038126210381262

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ14-02-1997وراغ ٕاميانMٔوراغ ٕاميانMٔوراغ ٕاميانMٔوراغ ٕاميان10701076107010761070107610701076

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ27-08-1994وراغ حسCناءMٔوراغ حسCناءMٔوراغ حسCناءMٔوراغ حسCناء10481022104810221048102210481022

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ17-06-2000وريب مصطفىMٔوريب مصطفىMٔوريب مصطفىMٔوريب مصطفى10581495105814951058149510581495

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20اوردان حسCناءاوردان حسCناءاوردان حسCناءاوردان حسCناء10581391105813911058139110581391

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-08اور�م محمداور�م محمداور�م محمداور�م محمد10461055104610551046105510461055

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ10-10-2000ورحيي يوسفMٔورحيي يوسفMٔورحيي يوسفMٔورحيي يوسف10591738105917381059173810591738

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ05-06-1998وزالني محمدMٔوزالني محمدMٔوزالني محمدMٔوزالني محمد10611250106112501061125010611250

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-11اوزديد فاطمة الزهراءاوزديد فاطمة الزهراءاوزديد فاطمة الزهراءاوزديد فاطمة الزهراء10481310104813101048131010481310

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-03اوزو غزالناوزو غزالناوزو غزالناوزو غزالن10491201104912011049120110491201

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-10-2001وسار Mٔم_نةMٔوسار Mٔم_نةMٔوسار Mٔم_نةMٔوسار Mٔم_نة10581614105816141058161410581614

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-01اوساو شC·ءاوساو شC·ءاوساو شC·ءاوساو شC·ء10201001102010011020100110201001

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-30اوسCبك_ك هاجراوسCبك_ك هاجراوسCبك_ك هاجراوسCبك_ك هاجر10301138103011381030113810301138

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-05اوشاح زي�باوشاح زي�باوشاح زي�باوشاح زي�ب10631034106310341063103410631034

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20اوشاح فاطمةاوشاح فاطمةاوشاح فاطمةاوشاح فاطمة10381124103811241038112410381124

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ02-03-2002وشار هبةMٔوشار هبةMٔوشار هبةMٔوشار هبة10581638105816381058163810581638

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-04اورشع مسريةاورشع مسريةاورشع مسريةاورشع مسرية10411180104111801041118010411180

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ30-07-2001وشCمية نوالMٔوشCمية نوالMٔوشCمية نوالMٔوشCمية نوال10631388106313881063138810631388

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-13اوعبدا�امي عبدهللاوعبدا�امي عبدهللاوعبدا�امي عبدهللاوعبدا�امي عبدهللا10481007104810071048100710481007

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ27-10-1997وعبو شC·ءMٔوعبو شC·ءMٔوعبو شC·ءMٔوعبو شC·ء10491144104911441049114410491144

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ03-08-1997وعخو �دجيةMٔوعخو �دجيةMٔوعخو �دجيةMٔوعخو �دجية10491132104911321049113210491132

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-02اوعزان فاطمة الزهراءاوعزان فاطمة الزهراءاوعزان فاطمة الزهراءاوعزان فاطمة الزهراء10481214104812141048121410481214

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-01اومعر امياناومعر امياناومعر امياناومعر اميان10491146104911461049114610491146

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-06او*Zاو*Zاو*Zاو*Zىسىسىسىس اسCية اسCية اسCية اسCية10491369104913691049136910491369

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-07اوÁامل شC·ءاوÁامل شC·ءاوÁامل شC·ءاوÁامل شC·ء10481105104811051048110510481105

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ04-04-1999وفريد نورةMٔوفريد نورةMٔوفريد نورةMٔوفريد نورة10411124104111241041112410411124

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-18اوفو� سعيداوفو� سعيداوفو� سعيداوفو� سعيد10571492105714921057149210571492

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-06اوقايس نوالاوقايس نوالاوقايس نوالاوقايس نوال10211051102110511021105110211051

10531288105312881053128810531288àاوقسو مجيàاوقسو مجيàاوقسو مجيàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-28اوقسو مجيTTTT015

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-11اواكد#ر عبد احلكمياواكد#ر عبد احلكمياواكد#ر عبد احلكمياواكد#ر عبد احلكمي10301049103010491030104910301049

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-04اوكدوا سوهيةاوكدوا سوهيةاوكدوا سوهيةاوكدوا سوهية10551009105510091055100910551009
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-21اوكندو عبد الرحمياوكندو عبد الرحمياوكندو عبد الرحمياوكندو عبد الرحمي10571415105714151057141510571415

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-07اوالد امحد حSاناوالد امحد حSاناوالد امحد حSاناوالد امحد حSان10531256105312561053125610531256

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ22-01-1994والد Uن عبد احلق Mٔم_نةMٔوالد Uن عبد احلق Mٔم_نةMٔوالد Uن عبد احلق Mٔم_نةMٔوالد Uن عبد احلق Mٔم_نة10481014104810141048101410481014

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-03اوالدي مرواناوالدي مرواناوالدي مرواناوالدي مروان10531223105312231053122310531223

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-13اولباز العريباولباز العريباولباز العريباولباز العريب10481111104811111048111110481111

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-14اولطالب الزهرةاولطالب الزهرةاولطالب الزهرةاولطالب الزهرة10461061104610611046106110461061

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-01اولكون وفاءاولكون وفاءاولكون وفاءاولكون وفاء10461057104610571046105710461057

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-04اوماد عبدالرحمياوماد عبدالرحمياوماد عبدالرحمياوماد عبدالرحمي10481373104813731048137310481373

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-02اومزيل سارةاومزيل سارةاومزيل سارةاومزيل سارة10301102103011021030110210301102

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-22اومكراز Mٔم_نةاومكراز Mٔم_نةاومكراز Mٔم_نةاومكراز Mٔم_نة10421014104210141042101410421014

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ03-07-1993وملقا سعدMٔوملقا سعدMٔوملقا سعدMٔوملقا سعد10491007104910071049100710491007

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-18اومZس نورا�#ناومZس نورا�#ناومZس نورا�#ناومZس نورا�#ن10481243104812431048124310481243

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ28-04-2000وIين �MٔسMٔوIين �MٔسMٔوIين �MٔسMٔوIين �Mٔس10591673105916731059167310591673

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-01اوIين شC·ءاوIين شC·ءاوIين شC·ءاوIين شC·ء10591628105916281059162810591628

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-01اوIين فاطمة الزهراءاوIين فاطمة الزهراءاوIين فاطمة الزهراءاوIين فاطمة الزهراء10591629105916291059162910591629

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-02اوجنمة امميةاوجنمة امميةاوجنمة امميةاوجنمة اممية10561213105612131056121310561213

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-12اونوح سك_نةاونوح سك_نةاونوح سك_نةاونوح سك_نة10501145105011451050114510501145

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ25-12-1999وهايم MٔسامءMٔوهايم MٔسامءMٔوهايم MٔسامءMٔوهايم Mٔسامء10381288103812881038128810381288

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-18اومهو هاجراومهو هاجراومهو هاجراومهو هاجر10591068105910681059106810591068

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15ايت ا^ سامحايت ا^ سامحايت ا^ سامحايت ا^ سامح10581532105815321058153210581532

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-14ايت ا^ فاطمة الزهراءايت ا^ فاطمة الزهراءايت ا^ فاطمة الزهراءايت ا^ فاطمة الزهراء10561379105613791056137910561379

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-27ايت ا^*الل مرميايت ا^*الل مرميايت ا^*الل مرميايت ا^*الل مرمي10531194105311941053119410531194

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ28-01-1999يت اUراهمي wرشىMٔيت اUراهمي wرشىMٔيت اUراهمي wرشىMٔيت اUراهمي wرشى10411122104111221041112210411122

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01ايت اUراهمي بورشىايت اUراهمي بورشىايت اUراهمي بورشىايت اUراهمي بورشى10491360104913601049136010491360

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-09ايت ابال مرميايت ابال مرميايت ابال مرميايت ابال مرمي10551231105512311055123110551231

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-09ايت احامد مرميايت احامد مرميايت احامد مرميايت احامد مرمي10491174104911741049117410491174

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-18ايت امحد مرميايت امحد مرميايت امحد مرميايت امحد مرمي10641186106411861064118610641186

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ15-09-1999يت Mٔمحد مرميMٔيت Mٔمحد مرميMٔيت Mٔمحد مرميMٔيت Mٔمحد مرمي10141145101411451014114510141145

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-05ايت امحيدة �زهةايت امحيدة �زهةايت امحيدة �زهةايت امحيدة �زهة10581202105812021058120210581202

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-14ايت اد#ر Iديةايت اد#ر Iديةايت اد#ر Iديةايت اد#ر Iدية10611129106111291061112910611129

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-26ايت افقري عبد الرحميايت افقري عبد الرحميايت افقري عبد الرحميايت افقري عبد الرحمي10621104106211041062110410621104���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-01-1996يت البحر محمد MٔمنيMٔيت البحر محمد MٔمنيMٔيت البحر محمد MٔمنيMٔيت البحر محمد Mٔمني10551063105510631055106310551063

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-20ايت الب�رية مرميايت الب�رية مرميايت الب�رية مرميايت الب�رية مرمي10571239105712391057123910571239

10571232105712321057123210571232àايت البيض هنيàايت البيض هنيàايت البيض هنيà012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-01ايت البيض هني

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ13-03-2002يت احلاج �دجيةMٔيت احلاج �دجيةMٔيت احلاج �دجيةMٔيت احلاج �دجية10371498103714981037149810371498

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-28ايت احلاج مSصور ابÅسامايت احلاج مSصور ابÅسامايت احلاج مSصور ابÅسامايت احلاج مSصور ابÅسام10371153103711531037115310371153

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01ايت احلاج هندايت احلاج هندايت احلاج هندايت احلاج هند10461011104610111046101110461011

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-07ايت احلسن هندايت احلسن هندايت احلسن هندايت احلسن هند10591448105914481059144810591448

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-29ايت اخلرض فاطمةايت اخلرض فاطمةايت اخلرض فاطمةايت اخلرض فاطمة10491097104910971049109710491097

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-23ايت الرايض امميةايت الرايض امميةايت الرايض امميةايت الرايض اممية10371158103711581037115810371158

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-20ايت الرايم سCناءايت الرايم سCناءايت الرايم سCناءايت الرايم سCناء10611004106110041061100410611004

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-05ايت الراÒس صف_ةايت الراÒس صف_ةايت الراÒس صف_ةايت الراÒس صف_ة10561345105613451056134510561345

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ14-07-1998يت الرا�س tرميةMٔيت الرا�س tرميةMٔيت الرا�س tرميةMٔيت الرا�س tرمية10141096101410961014109610141096

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ23-05-1999يت السويس سهامMٔيت السويس سهامMٔيت السويس سهامMٔيت السويس سهام10501149105011491050114910501149

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-22ايت السوهال �مسينةايت السوهال �مسينةايت السوهال �مسينةايت السوهال �مسينة10491391104913911049139110491391

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ22-11-1999يت الشافعي *اÒشةMٔيت الشافعي *اÒشةMٔيت الشافعي *اÒشةMٔيت الشافعي *اÒشة10491276104912761049127610491276

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-06ايت الرشيف tوsرايت الرشيف tوsرايت الرشيف tوsرايت الرشيف tوsر10571508105715081057150810571508

10381023103810231038102310381023óايت الصديق عبد�óايت الصديق عبد�óايت الصديق عبد�óيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-25ايت الصديق عبد�Cيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ21-08-1999يت الطالب شC·ءMٔيت الطالب شC·ءMٔيت الطالب شC·ءMٔيت الطالب شC·ء10421083104210831042108310421083
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ20-10-1999يت الطالب غزالنMٔيت الطالب غزالنMٔيت الطالب غزالنMٔيت الطالب غزالن10491267104912671049126710491267

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ07-09-1995يت الطالب لطيفةMٔيت الطالب لطيفةMٔيت الطالب لطيفةMٔيت الطالب لطيفة10371078103710781037107810371078

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-10ايت الطالب Iرص حSانايت الطالب Iرص حSانايت الطالب Iرص حSانايت الطالب Iرص حSان10411014104110141041101410411014

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-25ايت الطالب نورةايت الطالب نورةايت الطالب نورةايت الطالب نورة10701067107010671070106710701067

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-02ايت العاتيق �دجيةايت العاتيق �دجيةايت العاتيق �دجيةايت العاتيق �دجية10611632106116321061163210611632

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20ايت العرايب ا�ر�سCيةايت العرايب ا�ر�سCيةايت العرايب ا�ر�سCيةايت العرايب ا�ر�سCية10371430103714301037143010371430

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-16ايت العريب جناةايت العريب جناةايت العريب جناةايت العريب جناة10591117105911171059111710591117

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ16-08-2001يت العريف مرميMٔيت العريف مرميMٔيت العريف مرميMٔيت العريف مرمي10411223104112231041122310411223

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ14-02-2000يت العرسي هيبةMٔيت العرسي هيبةMٔيت العرسي هيبةMٔيت العرسي هيبة10331049103310491033104910331049

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-03ايت الغازي رqاءايت الغازي رqاءايت الغازي رqاءايت الغازي رqاء10571437105714371057143710571437

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-23ايت الغد#رة Iديةايت الغد#رة Iديةايت الغد#رة Iديةايت الغد#رة Iدية10571102105711021057110210571102

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-12ايت الفاطمي ايوبايت الفاطمي ايوبايت الفاطمي ايوبايت الفاطمي ايوب10561331105613311056133110561331

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ13-01-1995يت الفقري Mٔمحد �دجيةMٔيت الفقري Mٔمحد �دجيةMٔيت الفقري Mٔمحد �دجيةMٔيت الفقري Mٔمحد �دجية10491043104910431049104310491043

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-22ايت القايض عبد الصادقايت القايض عبد الصادقايت القايض عبد الصادقايت القايض عبد الصادق10411202104112021041120210411202

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-01ايت القايض فاطمةايت القايض فاطمةايت القايض فاطمةايت القايض فاطمة10611046106110461061104610611046

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-07ايت القايض فاطمة الزهراءايت القايض فاطمة الزهراءايت القايض فاطمة الزهراءايت القايض فاطمة الزهراء10201127102011271020112710201127

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-02ايت القايض مرميايت القايض مرميايت القايض مرميايت القايض مرمي10481229104812291048122910481229

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28ايت القر�ش ايوبايت القر�ش ايوبايت القر�ش ايوبايت القر�ش ايوب10491288104912881049128810491288

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-21ايت الكوري مرميايت الكوري مرميايت الكوري مرميايت الكوري مرمي10491357104913571049135710491357

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-15ايت املامون �دجيةايت املامون �دجيةايت املامون �دجيةايت املامون �دجية10501098105010981050109810501098

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-11ايت احملفوايت احملفوايت احملفوايت احملفوظظظظ فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10581604105816041058160410581604

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-06ايت اايت اايت اايت اجمجمجمجمووووضضضض فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10381004103810041038100410381004

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-10ايت اايت اايت اايت اجمجمجمجموط فاطمةوط فاطمةوط فاطمةوط فاطمة10141181101411811014118110141181

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ27-05-2000يت Mٔمغار MٔمميةMٔيت Mٔمغار MٔمميةMٔيت Mٔمغار MٔمميةMٔيت Mٔمغار Mٔممية10491308104913081049130810491308

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ20-09-1994يت Mٔوحلاج Mٔم_نةMٔيت Mٔوحلاج Mٔم_نةMٔيت Mٔوحلاج Mٔم_نةMٔيت Mٔوحلاج Mٔم_نة10371042103710421037104210371042

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-18ايت ا#زI فاطمةايت ا#زI فاطمةايت ا#زI فاطمةايت ا#زI فاطمة10591195105911951059119510591195

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-23ايت ^هبا ابÅسامايت ^هبا ابÅسامايت ^هبا ابÅسامايت ^هبا ابÅسام10141196101411961014119610141196

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-01ايت ^دي اسالمايت ^دي اسالمايت ^دي اسالمايت ^دي اسالم10491006104910061049100610491006

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-18ايت ^لوك محمدايت ^لوك محمدايت ^لوك محمدايت ^لوك محمد10591547105915471059154710591547

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-24ايت ^موت Mٔمالايت ^موت Mٔمالايت ^موت Mٔمالايت ^موت Mٔمال10141170101411701014117010141170

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-31ايت حبدو tرميةايت حبدو tرميةايت حبدو tرميةايت حبدو tرمية10301025103010251030102510301025

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-27ايت بدرى اسCيةايت بدرى اسCيةايت بدرى اسCيةايت بدرى اسCية10501113105011131050111310501113

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-15ايت Uريك شC·ءايت Uريك شC·ءايت Uريك شC·ءايت Uريك شC·ء10301073103010731030107310301073

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-24ايت بال عبد العز#زايت بال عبد العز#زايت بال عبد العز#زايت بال عبد العز#ز10491282104912821049128210491282

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-09ايت بلباز �ا�ايت بلباز �ا�ايت بلباز �ا�ايت بلباز �ا�10581008105810081058100810581008

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-06ايت بلعواد �دجيةايت بلعواد �دجيةايت بلعواد �دجيةايت بلعواد �دجية10561315105613151056131510561315

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ26-06-1998يت مبومن محمدMٔيت مبومن محمدMٔيت مبومن محمدMٔيت مبومن محمد10371239103712391037123910371239

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-10ايت Uن حسو فاطمةايت Uن حسو فاطمةايت Uن حسو فاطمةايت Uن حسو فاطمة10491312104913121049131210491312

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-28ايت Uن سعيد وفاءايت Uن سعيد وفاءايت Uن سعيد وفاءايت Uن سعيد وفاء10711063107110631071106310711063

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-12ايت Uن *Zايت Uن *Zايت Uن *Zايت Uن *Zىسىسىسىس فا فا فا فا				زةزةزةزة10481381104813811048138110481381

هههه محمد محمد محمد محمد10491092104910921049109210491092 031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ13-09-1996يت بMٔيت بMٔيت بMٔيت ب

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-23ايت هبا عز#زايت هبا عز#زايت هبا عز#زايت هبا عز#ز10301030103010301030103010301030

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ20-01-1996يت بوسامل *يلMٔيت بوسامل *يلMٔيت بوسامل *يلMٔيت بوسامل *يل10591112105911121059111210591112

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-07ايت بوطيب محزةايت بوطيب محزةايت بوطيب محزةايت بوطيب محزة10711028107110281071102810711028

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ14-12-2000يت بوق_دور باللMٔيت بوق_دور باللMٔيت بوق_دور باللMٔيت بوق_دور بالل10611602106116021061160210611602

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-15ايت بوtرمي Iديةايت بوtرمي Iديةايت بوtرمي Iديةايت بوtرمي Iدية10591024105910241059102410591024

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-02ايت بوهالل الهامايت بوهالل الهامايت بوهالل الهامايت بوهالل الهام10461012104610121046101210461012

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ01-01-1993يت تل�اجت سعيدMٔيت تل�اجت سعيدMٔيت تل�اجت سعيدMٔيت تل�اجت سعيد10551003105510031055100310551003

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-12ايت qاع مرميايت qاع مرميايت qاع مرميايت qاع مرمي10611635106116351061163510611635
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-03ايت جVو مصطفىايت جVو مصطفىايت جVو مصطفىايت جVو مصطفى10581479105814791058147910581479

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-11ايت �دة يوسفايت �دة يوسفايت �دة يوسفايت �دة يوسف10711133107111331071113310711133

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-09ايت �دو tوsرايت �دو tوsرايت �دو tوsرايت �دو tوsر10491353104913531049135310491353

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-22ايت حسا#ن الزهرةايت حسا#ن الزهرةايت حسا#ن الزهرةايت حسا#ن الزهرة10491383104913831049138310491383

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ12-12-1997يت محو بلòري �سCميةMٔيت محو بلòري �سCميةMٔيت محو بلòري �سCميةMٔيت محو بلòري �سCمية10701109107011091070110910701109

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ12-03-1998يت محو سهامMٔيت محو سهامMٔيت محو سهامMٔيت محو سهام10491170104911701049117010491170

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-05ايت محيد#ن مسريةايت محيد#ن مسريةايت محيد#ن مسريةايت محيد#ن مسرية10701028107010281070102810701028

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ15-01-2001يت �ايل *يل ٕاtرامMٔيت �ايل *يل ٕاtرامMٔيت �ايل *يل ٕاtرامMٔيت �ايل *يل ٕاtرام10381358103813581038135810381358

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ24-11-1997يت �ايل *يل مرميMٔيت �ايل *يل مرميMٔيت �ايل *يل مرميMٔيت �ايل *يل مرمي10381143103811431038114310381143

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-15ايت �يل *ايل اtرامايت �يل *ايل اtرامايت �يل *ايل اtرامايت �يل *ايل اtرام10371434103714341037143410371434

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-19ايت داود مرميايت داود مرميايت داود مرميايت داود مرمي10581287105812871058128710581287

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-03ايت روان رqاءايت روان رqاءايت روان رqاءايت روان رqاء10301012103010121030101210301012

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-15ايت سعيد محمدايت سعيد محمدايت سعيد محمدايت سعيد محمد10591437105914371059143710591437

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-26ايت مسد محمدايت مسد محمدايت مسد محمدايت مسد محمد10141125101411251014112510141125

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ02-04-1999يت يس يوسف سهامMٔيت يس يوسف سهامMٔيت يس يوسف سهامMٔيت يس يوسف سهام10301079103010791030107910301079

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20ايت سCيدي احمند امميةايت سCيدي احمند امميةايت سCيدي احمند امميةايت سCيدي احمند اممية10581156105811561058115610581156

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-04ايت سCيدي �دوا عبد العز#زايت سCيدي �دوا عبد العز#زايت سCيدي �دوا عبد العز#زايت سCيدي �دوا عبد العز#ز10591348105913481059134810591348

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-10ايت سCيدي حو مرميايت سCيدي حو مرميايت سCيدي حو مرميايت سCيدي حو مرمي10611534106115341061153410611534

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ26-03-1999يت شعيب مرميMٔيت شعيب مرميMٔيت شعيب مرميMٔيت شعيب مرمي10331036103310361033103610331036

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-08-1998يت شقار اميانMٔيت شقار اميانMٔيت شقار اميانMٔيت شقار اميان10331030103310301033103010331030

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-20ايت *امر هشامايت *امر هشامايت *امر هشامايت *امر هشام10591531105915311059153110591531

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-16ايت عبد الرحامن فدوىايت عبد الرحامن فدوىايت عبد الرحامن فدوىايت عبد الرحامن فدوى10551142105511421055114210551142

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-29ايت عبد املومن عبدالرحميايت عبد املومن عبدالرحميايت عبد املومن عبدالرحميايت عبد املومن عبدالرحمي10421003104210031042100310421003

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-15ايت عبو �دجيةايت عبو �دجيةايت عبو �دجيةايت عبو �دجية10571340105713401057134010571340

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-05ايت عيب اميانايت عيب اميانايت عيب اميانايت عيب اميان10491351104913511049135110491351

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-18ايت عطا لطيفةايت عطا لطيفةايت عطا لطيفةايت عطا لطيفة10371069103710691037106910371069

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-08ايت *يل ايد#ر اميانايت *يل ايد#ر اميانايت *يل ايد#ر اميانايت *يل ايد#ر اميان10611514106115141061151410611514

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13ايت *يل جهرايت *يل جهرايت *يل جهرايت *يل جهر10201131102011311020113110201131

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ25-07-1996يت معر فاطمةMٔيت معر فاطمةMٔيت معر فاطمةMٔيت معر فاطمة10501058105010581050105810501058

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ27-07-2000يت معو د*اءMٔيت معو د*اءMٔيت معو د*اءMٔيت معو د*اء10701243107012431070124310701243

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ23-01-1995يت فارس شC·ءMٔيت فارس شC·ءMٔيت فارس شC·ءMٔيت فارس شC·ء10501028105010281050102810501028

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ26-11-1998يت فقرت حسنMٔيت فقرت حسنMٔيت فقرت حسنMٔيت فقرت حسن10561177105611771056117710561177

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-10ايت قايس فريدايت قايس فريدايت قايس فريدايت قايس فريد10711117107111171071111710711117

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-27ايت tبور فاطمة الزهراءايت tبور فاطمة الزهراءايت tبور فاطمة الزهراءايت tبور فاطمة الزهراء10591223105912231059122310591223

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-26ايت حلسن رشCيدايت حلسن رشCيدايت حلسن رشCيدايت حلسن رشCيد10481112104811121048111210481112

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-30ايت حلسن يو�سايت حلسن يو�سايت حلسن يو�سايت حلسن يو�س10481252104812521048125210481252

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ02-02-1998يت خلرض سعادMٔيت خلرض سعادMٔيت خلرض سعادMٔيت خلرض سعاد10381150103811501038115010381150

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ02-02-1998يت خلرض سعيدةMٔيت خلرض سعيدةMٔيت خلرض سعيدةMٔيت خلرض سعيدة10701121107011211070112110701121

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ20-12-2001يت لشكر MٔسامءMٔيت لشكر MٔسامءMٔيت لشكر MٔسامءMٔيت لشكر Mٔسامء10491397104913971049139710491397

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-10-1999يت لكVري هدىMٔيت لكVري هدىMٔيت لكVري هدىMٔيت لكVري هدى10371346103713461037134610371346

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30ايت ملقدم سCناءايت ملقدم سCناءايت ملقدم سCناءايت ملقدم سCناء10601293106012931060129310601293

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-19ايت مVارك امميةايت مVارك امميةايت مVارك امميةايت مVارك اممية10491339104913391049133910491339

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-26ايت مVارك مرميايت مVارك مرميايت مVارك مرميايت مVارك مرمي10371412103714121037141210371412

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ05-09-1998يت Mٔيت Mٔيت Mٔيت مممممممميعZش يوسفيعZش يوسفيعZش يوسفيعZش يوسف10461044104610441046104410461044

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-08ايت مSصور �دجيةايت مSصور �دجيةايت مSصور �دجيةايت مSصور �دجية10411235104112351041123510411235

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ18-12-2000يت Iرص MٔسامءMٔيت Iرص MٔسامءMٔيت Iرص MٔسامءMٔيت Iرص Mٔسامء10501224105012241050122410501224

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-29ايت مهو رضوانايت مهو رضوانايت مهو رضوانايت مهو رضوان10611259106112591061125910611259

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-03ايت مهو فاطمة الزهراءايت مهو فاطمة الزهراءايت مهو فاطمة الزهراءايت مهو فاطمة الزهراء10301014103010141030101410301014

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-29ايت و�لمي جناةايت و�لمي جناةايت و�لمي جناةايت و�لمي جناة10381160103811601038116010381160
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-15ايت وراح غزالنايت وراح غزالنايت وراح غزالنايت وراح غزالن10411036104110361041103610411036

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-13ايت وراز مرميايت وراز مرميايت وراز مرميايت وراز مرمي10581124105811241058112410581124

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ05-12-1999يت وtرمي رMٔيت وtرمي رMٔيت وtرمي رMٔيت وtرمي رىضىضىضىض10141151101411511014115110141151

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-12ايت �زيد عبد الرحميايت �زيد عبد الرحميايت �زيد عبد الرحميايت �زيد عبد الرحمي10491135104911351049113510491135

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-29ايت يوس امميةايت يوس امميةايت يوس امميةايت يوس اممية10491320104913201049132010491320

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-19ايÅيس مرميايÅيس مرميايÅيس مرميايÅيس مرمي10571510105715101057151010571510

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-14ااااخيخيخيخيبارن اUراهميبارن اUراهميبارن اUراهميبارن اUراهمي10421102104211021042110210421102

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-21ايد عبد املومن �دجيةايد عبد املومن �دجيةايد عبد املومن �دجيةايد عبد املومن �دجية10701258107012581070125810701258

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-25ايداخلوايداخلوايداخلوايداخلوخخخخ فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10571219105712191057121910571219

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10ا#راوي زي�با#راوي زي�با#راوي زي�با#راوي زي�ب10621170106211701062117010621170���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-07ٕا#زون زي�بٕا#زون زي�بٕا#زون زي�بٕا#زون زي�ب10421090104210901042109010421090

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-24ٕا#اكن �سنيٕا#اكن �سنيٕا#اكن �سنيٕا#اكن �سني10551194105511941055119410551194

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-03ٕايالل ٕايالل ٕايالل ٕايالل حضحضحضحضىىىى10591181105911811059118110591181

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-30ايليغ السعديةايليغ السعديةايليغ السعديةايليغ السعدية10571153105711531057115310571153

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-15ايليلوا هندايليلوا هندايليلوا هندايليلوا هند10571106105711061057110610571106

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-15ايناين Iديةايناين Iديةايناين Iديةايناين Iدية10141065101410651014106510141065

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-19اهينا حSاناهينا حSاناهينا حSاناهينا حSان10551126105511261055112610551126

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ13-08-1997يوب الشعي _ةMٔيوب الشعي _ةMٔيوب الشعي _ةMٔيوب الشعي _ة10611184106111841061118410611184

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ02-09-1996يوب �دجيةMٔيوب �دجيةMٔيوب �دجيةMٔيوب �دجية10591151105911511059115110591151

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-11ايوب مرميايوب مرميايوب مرميايوب مرمي10561224105612241056122410561224

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ17-06-1996يويب هدىMٔيويب هدىMٔيويب هدىMٔيويب هدى10491083104910831049108310491083

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ22-09-2001يور عبدهللاMٔيور عبدهللاMٔيور عبدهللاMٔيور عبدهللا10591858105918581059185810591858

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-10^ امحمد وفاء^ امحمد وفاء^ امحمد وفاء^ امحمد وفاء10591480105914801059148010591480

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-28^^ رشCيد^^ رشCيد^^ رشCيد^^ رشCيد10491094104910941049109410491094

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-04^^ سعيدة^^ سعيدة^^ سعيدة^^ سعيدة10381216103812161038121610381216

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-02^^ شC·ء^^ شC·ء^^ شC·ء^^ شC·ء10501220105012201050122010501220

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-01^^س فاطمة الزهراء^^س فاطمة الزهراء^^س فاطمة الزهراء^^س فاطمة الزهراء10371005103710051037100510371005

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-29^^*يل حسن^^*يل حسن^^*يل حسن^^*يل حسن10581010105810101058101010581010

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-14^تويم سك_نة^تويم سك_نة^تويم سك_نة^تويم سك_نة10141140101411401014114010141140

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-21^° خو^° خو^° خو^° خو����10411215104112151041121510411215

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt °^17-02-2000وsر^° tوsر^° tوsر^° tوsر10371371103713711037137110371371

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-17^° �مسني^° �مسني^° �مسني^° �مسني10641185106411851064118510641185

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24^حVييب Mٔيوب^حVييب Mٔيوب^حVييب Mٔيوب^حVييب Mٔيوب10621266106212661062126610621266���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

رسرسرسرساءاءاءاء10541191105411911054119110541191 TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-10^حث ٕا^حث ٕا^حث ٕا^حث ٕا

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10^جحو wرشى^جحو wرشى^جحو wرشى^جحو wرشى10591541105915411059154110591541

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-02^�دو ايوب^�دو ايوب^�دو ايوب^�دو ايوب10571038105710381057103810571038

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-22^�دو wرشى^�دو wرشى^�دو wرشى^�دو wرشى10301105103011051030110510301105

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-19^�دو هاجر^�دو هاجر^�دو هاجر^�دو هاجر10491172104911721049117210491172

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-03^حسان فوزية^حسان فوزية^حسان فوزية^حسان فوزية10411009104110091041100910411009

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10^حسني نورة^حسني نورة^حسني نورة^حسني نورة10141162101411621014116210141162

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03^حسZين زtر�ء^حسZين زtر�ء^حسZين زtر�ء^حسZين زtر�ء10701155107011551070115510701155

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-08^محد محمد^محد محمد^محد محمد^محد محمد10491035104910351049103510491035

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-18^محي سCناء^محي سCناء^محي سCناء^محي سCناء10591693105916931059169310591693

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-16^حو سهام^حو سهام^حو سهام^حو سهام10411209104112091041120910411209

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-15^ح_د Mٔسامء^ح_د Mٔسامء^ح_د Mٔسامء^ح_د Mٔسامء10571004105710041057100410571004

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-05^در�س سك_نة^در�س سك_نة^در�س سك_نة^در�س سك_نة10581348105813481058134810581348

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-04^ديس دنيا^ديس دنيا^ديس دنيا^ديس دنيا10581052105810521058105210581052

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-01^دو Mٔممية^دو Mٔممية^دو Mٔممية^دو Mٔممية10201045102010451020104510201045

هتهتهتهتالالالال10201102102011021020110210201102 Uدي ا^Uدي ا^Uدي ا^Uيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-16^دي اCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU 006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان

230/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-13^دي رqاء^دي رqاء^دي رqاء^دي رqاء10611671106116711061167110611671

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-10^را ايوب^را ايوب^را ايوب^را ايوب10541013105410131054101310541013

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-08^رحو محمد^رحو محمد^رحو محمد^رحو محمد10591470105914701059147010591470

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-28^ريش شC·ء^ريش شC·ء^ريش شC·ء^ريش شC·ء10581371105813711058137110581371

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-25^رودة �Mٔس^رودة �Mٔس^رودة �Mٔس^رودة �Mٔس10591626105916261059162610591626

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-30^ري فاطمة^ري فاطمة^ري فاطمة^ري فاطمة10381161103811611038116110381161

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-03^ر#ري صفاء^ر#ري صفاء^ر#ري صفاء^ر#ري صفاء10571486105714861057148610571486

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-06^زي �دجية^زي �دجية^زي �دجية^زي �دجية10701146107011461070114610701146

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-30^زي عبد الرحامن^زي عبد الرحامن^زي عبد الرحامن^زي عبد الرحامن10561197105611971056119710561197

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-28^مس إالدر�يس زي�ب^مس إالدر�يس زي�ب^مس إالدر�يس زي�ب^مس إالدر�يس زي�ب10531114105311141053111410531114

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-16^مس �در�يس محمد^مس �در�يس محمد^مس �در�يس محمد^مس �در�يس محمد10611383106113831061138310611383

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-01^مس �در�يس مروان^مس �در�يس مروان^مس �در�يس مروان^مس �در�يس مروان10601006106010061060100610601006

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-06^مس فاطمة الزهراء^مس فاطمة الزهراء^مس فاطمة الزهراء^مس فاطمة الزهراء10461030104610301046103010461030

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03^سو هشام^سو هشام^سو هشام^سو هشام10641193106411931064119310641193

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-08^شا املهدي^شا املهدي^شا املهدي^شا املهدي10141193101411931014119310141193

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-14^شار ^شار ^شار ^شار حضحضحضحضىىىى10371141103711411037114110371141

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-26^شو زهرة^شو زهرة^شو زهرة^شو زهرة10641013106410131064101310641013

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-17^عزي �دجية^عزي �دجية^عزي �دجية^عزي �دجية10641197106411971064119710641197

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-26^عسول مرمي^عسول مرمي^عسول مرمي^عسول مرمي10581239105812391058123910581239

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-18^*الل يوسف^*الل يوسف^*الل يوسف^*الل يوسف10611504106115041061150410611504

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-12^*يل محمد^*يل محمد^*يل محمد^*يل محمد10141139101411391014113910141139

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-25^معي شC·ء^معي شC·ء^معي شC·ء^معي شC·ء10301029103010291030102910301029

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08^عي فاطمة الزهراء^عي فاطمة الزهراء^عي فاطمة الزهراء^عي فاطمة الزهراء10381348103813481038134810381348

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-08^قوش �رس#ن^قوش �رس#ن^قوش �رس#ن^قوش �رس#ن10611356106113561061135610611356

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt^01-04-1998ري بديعة^tري بديعة^tري بديعة^tري بديعة10491173104911731049117310491173

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt^05-11-1995رمي اممية^tرمي اممية^tرمي اممية^tرمي اممية10481052104810521048105210481052

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt^21-07-1998رمي حسن^tرمي حسن^tرمي حسن^tرمي حسن10481183104811831048118310481183

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt^01-12-1997رمي مسية^tرمي مسية^tرمي مسية^tرمي مسية10541120105411201054112010541120

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-24^يك ايوب^يك ايوب^يك ايوب^يك ايوب10371072103710721037107210371072

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-10^يك حكمية^يك حكمية^يك حكمية^يك حكمية10381129103811291038112910381129

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-20^يك زtر�ء^يك زtر�ء^يك زtر�ء^يك زtر�ء10371395103713951037139510371395

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-01^ٔ�شهب حSان^ٔ�شهب حSان^ٔ�شهب حSان^ٔ�شهب حSان10641308106413081064130810641308

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-20^لبوهايل سهام^لبوهايل سهام^لبوهايل سهام^لبوهايل سهام10541318105413181054131810541318

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-16^جلواوي سلمى^جلواوي سلمى^جلواوي سلمى^جلواوي سلمى10381191103811911038119110381191

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14^حلايض �دجية^حلايض �دجية^حلايض �دجية^حلايض �دجية10631145106311451063114510631145

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-23^حلبZب لبىن^حلبZب لبىن^حلبZب لبىن^حلبZب لبىن10571335105713351057133510571335

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-02^حلداوي زي�ب^حلداوي زي�ب^حلداوي زي�ب^حلداوي زي�ب10611263106112631061126310611263

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-25^حلرار نورة^حلرار نورة^حلرار نورة^حلرار نورة10581133105811331058113310581133

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-16^حلرشة مرمي^حلرشة مرمي^حلرشة مرمي^حلرشة مرمي10601282106012821060128210601282

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-24^محلداوية جهر^محلداوية جهر^محلداوية جهر^محلداوية جهر10611520106115201061152010611520

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-27^محليدية عز#زة^محليدية عز#زة^محليدية عز#زة^محليدية عز#زة10641143106411431064114310641143

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-29^خلو^خلو^خلو^خلوىضىضىضىض هند هند هند هند10201099102010991020109910201099

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-09^لرايض السعدية^لرايض السعدية^لرايض السعدية^لرايض السعدية10641128106411281064112810641128

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-25^لعريفي جهيان^لعريفي جهيان^لعريفي جهيان^لعريفي جهيان10591298105912981059129810591298

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-16^لعشا �دجية^لعشا �دجية^لعشا �دجية^لعشا �دجية10411020104110201041102010411020

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-31^لعنتاري Mٔيوب^لعنتاري Mٔيوب^لعنتاري Mٔيوب^لعنتاري Mٔيوب10641046106410461064104610641046

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-16^لعنتاري وفاء^لعنتاري وفاء^لعنتاري وفاء^لعنتاري وفاء10531009105310091053100910531009

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-29^لفقري دنيا^لفقري دنيا^لفقري دنيا^لفقري دنيا10631383106313831063138310631383

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-03^لفق_^لفق_^لفق_^لفق_هههه مSال مSال مSال مSال10611570106115701061157010611570
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-19^لفاكك معر^لفاكك معر^لفاكك معر^لفاكك معر10141121101411211014112110141121

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-15^لقايد عبد الغين^لقايد عبد الغين^لقايد عبد الغين^لقايد عبد الغين10581050105810501058105010581050

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-17^لكوش Iدية^لكوش Iدية^لكوش Iدية^لكوش Iدية10491106104911061049110610491106

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-26^لكوشCية ح_اة^لكوشCية ح_اة^لكوشCية ح_اة^لكوشCية ح_اة10561371105613711056137110561371

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-09^÷لوك �لمية^÷لوك �لمية^÷لوك �لمية^÷لوك �لمية10591138105911381059113810591138

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-07^ملا� �دجية^ملا� �دجية^ملا� �دجية^ملا� �دجية10701054107010541070105410701054

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-06^ملا� مارية^ملا� مارية^ملا� مارية^ملا� مارية10591568105915681059156810591568

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-01^ملا� يوسف^ملا� يوسف^ملا� يوسف^ملا� يوسف10611105106111051061110510611105

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-23^ملاحلة Mٔممية^ملاحلة Mٔممية^ملاحلة Mٔممية^ملاحلة Mٔممية10561221105612211056122110561221

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-15^لييت �سني^لييت �سني^لييت �سني^لييت �سني10531002105310021053100210531002

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-17^معروف لبىن^معروف لبىن^معروف لبىن^معروف لبىن10701216107012161070121610701216

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22^مو سل·ن^مو سل·ن^مو سل·ن^مو سل·ن10371347103713471037134710371347

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-10^مو مرمي^مو مرمي^مو مرمي^مو مرمي10481265104812651048126510481265

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-17^مو جهر^مو جهر^مو جهر^مو جهر10571370105713701057137010571370

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-11^مون املهدي^مون املهدي^مون املهدي^مون املهدي10331021103310211033102110331021

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-02^نبوز tوsر^نبوز tوsر^نبوز tوsر^نبوز tوsر10491211104912111049121110491211

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-07^هنار حكمية^هنار حكمية^هنار حكمية^هنار حكمية10481053104810531048105310481053

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-03^ين اtرام^ين اtرام^ين اtرام^ين اtرام10701081107010811070108110701081

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-07^مهي فاطمة^مهي فاطمة^مهي فاطمة^مهي فاطمة10591027105910271059102710591027

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-02^يه عبد الرحمي^يه عبد الرحمي^يه عبد الرحمي^يه عبد الرحمي10591346105913461059134610591346

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-26^يه عز#ز^يه عز#ز^يه عز#ز^يه عز#ز10711146107111461071114610711146

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-30^� مليكة^� مليكة^� مليكة^� مليكة10591077105910771059107710591077

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-30بتZشة شC·ءبتZشة شC·ءبتZشة شC·ءبتZشة شC·ء10421081104210811042108110421081

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-17جبجبجبجباد امميةاد امميةاد امميةاد اممية10481334104813341048133410481334

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20جبجبجبجبلود ايوبلود ايوبلود ايوبلود ايوب10461035104610351046103510461035

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-05جبجبجبجبود سام_ةود سام_ةود سام_ةود سام_ة10591050105910501059105010591050

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-01حبات حSانحبات حSانحبات حSانحبات حSان10581040105810401058104010581040

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01حبات زي�بحبات زي�بحبات زي�بحبات زي�ب10491072104910721049107210491072

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-26حبات مليكةحبات مليكةحبات مليكةحبات مليكة10551065105510651055106510551065

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-18حبار سعادحبار سعادحبار سعادحبار سعاد10591417105914171059141710591417

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-26حبار شC·ءحبار شC·ءحبار شC·ءحبار شC·ء10561188105611881056118810561188

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-21حبار tرميةحبار tرميةحبار tرميةحبار tرمية10481121104811211048112110481121

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-07حبار ليىلحبار ليىلحبار ليىلحبار ليىل10641167106411671064116710641167

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-01حبار حمسنحبار حمسنحبار حمسنحبار حمسن10561135105611351056113510561135

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-20حبار مروىحبار مروىحبار مروىحبار مروى10711021107110211071102110711021

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-07حبار مريةحبار مريةحبار مريةحبار مرية10591054105910541059105410591054

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-17حبار مرميحبار مرميحبار مرميحبار مرمي10211021102110211021102110211021

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-23حبار مرميحبار مرميحبار مرميحبار مرمي10601112106011121060111210601112

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-17حببو هاجرحببو هاجرحببو هاجرحببو هاجر10331050103310501033105010331050

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-31حببو� فاطمة الزهراءحببو� فاطمة الزهراءحببو� فاطمة الزهراءحببو� فاطمة الزهراء10531046105310461053104610531046

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-21حبجوا ٕاميانحبجوا ٕاميانحبجوا ٕاميانحبجوا ٕاميان10561336105613361056133610561336

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-30حبراوي املصطفىحبراوي املصطفىحبراوي املصطفىحبراوي املصطفى10541347105413471054134710541347

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-23حبري ليىلحبري ليىلحبري ليىلحبري ليىل10591707105917071059170710591707

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-25حبري محمدحبري محمدحبري محمدحبري محمد10571192105711921057119210571192

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-16حبسان اسCيةحبسان اسCيةحبسان اسCيةحبسان اسCية10611491106114911061149110611491

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-11حبسZسو يو�سحبسZسو يو�سحبسZسو يو�سحبسZسو يو�س10141061101410611014106110141061

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-12حبفرا سعيدةحبفرا سعيدةحبفرا سعيدةحبفرا سعيدة10611466106114661061146610611466

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-16حبوا جهيادحبوا جهيادحبوا جهيادحبوا جهياد10591760105917601059176010591760

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-27حبياوي كاملحبياوي كاملحبياوي كاملحبياوي كامل10621189106211891062118910621189���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

10561199105611991056119910561199àحبيحي هنيàحبيحي هنيàحبيحي هنيàيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-19حبيحي هنيSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS010الالالالثثثثانوية التق

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-17خبان فاطمةخبان فاطمةخبان فاطمةخبان فاطمة10591155105911551059115510591155

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-24خبري يوسفخبري يوسفخبري يوسفخبري يوسف10531244105312441053124410531244

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-17خبر�س فاطمة الزهراءخبر�س فاطمة الزهراءخبر�س فاطمة الزهراءخبر�س فاطمة الزهراء10411026104110261041102610411026

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-15خبالل tوsرخبالل tوsرخبالل tوsرخبالل tوsر10301015103010151030101510301015

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-30خباليل سلميةخباليل سلميةخباليل سلميةخباليل سلمية10541100105411001054110010541100

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-31خبلي´ة محزةخبلي´ة محزةخبلي´ة محزةخبلي´ة محزة10631395106313951063139510631395

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-10خبليق محزةخبليق محزةخبليق محزةخبليق محزة10711067107110671071106710711067

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-23خبور Mٔمميةخبور Mٔمميةخبور Mٔمميةخبور Mٔممية10331058103310581033105810331058

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-21خبويش رشوقخبويش رشوقخبويش رشوقخبويش رشوق10561370105613701056137010561370

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-04خبرية ابÅسامخبرية ابÅسامخبرية ابÅسامخبرية ابÅسام10501022105010221050102210501022

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-01بداز �دجيةبداز �دجيةبداز �دجيةبداز �دجية10141136101411361014113610141136

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-10بدال Mٔمميةبدال Mٔمميةبدال Mٔمميةبدال Mٔممية10411047104110471041104710411047

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-06بداوي ايوببداوي ايوببداوي ايوببداوي ايوب10581282105812821058128210581282

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-12بداوي زهرةبداوي زهرةبداوي زهرةبداوي زهرة10601168106011681060116810601168

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-31بدة صوف_ابدة صوف_ابدة صوف_ابدة صوف_ا10701043107010431070104310701043

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-16بدة غزالنبدة غزالنبدة غزالنبدة غزالن10701171107011711070117110701171

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-20بدة غزالنبدة غزالنبدة غزالنبدة غزالن10591149105911491059114910591149

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-22بدر ا�#ن بدربدر ا�#ن بدربدر ا�#ن بدربدر ا�#ن بدر10571240105712401057124010571240

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-28بدر النجوم رqاءبدر النجوم رqاءبدر النجوم رqاءبدر النجوم رqاء10591503105915031059150310591503

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-04بدر هندبدر هندبدر هندبدر هند10581573105815731058157310581573

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-11بدرا�#ن رانيةبدرا�#ن رانيةبدرا�#ن رانيةبدرا�#ن رانية10381310103813101038131010381310

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-05بدران شC·ءبدران شC·ءبدران شC·ءبدران شC·ء10141202101412021014120210141202

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-31بدران يوسفبدران يوسفبدران يوسفبدران يوسف10551147105511471055114710551147

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-16بدري �دجيةبدري �دجيةبدري �دجيةبدري �دجية10531038105310381053103810531038

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-20بدري فاحتةبدري فاحتةبدري فاحتةبدري فاحتة10641266106412661064126610641266

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-07بدويل Mٔسامءبدويل Mٔسامءبدويل Mٔسامءبدويل Mٔسامء10581388105813881058138810581388

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-07بدويل عبدهللابدويل عبدهللابدويل عبدهللابدويل عبدهللا10591806105918061059180610591806

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-25بدوي سهامبدوي سهامبدوي سهامبدوي سهام10581207105812071058120710581207

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-02بديع رشوقبديع رشوقبديع رشوقبديع رشوق10611150106111501061115010611150

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-02بديع عز#زةبديع عز#زةبديع عز#زةبديع عز#زة10591507105915071059150710591507

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-02بديع مرميبديع مرميبديع مرميبديع مرمي10381362103813621038136210381362

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-14بديع Iديةبديع Iديةبديع Iديةبديع Iدية10711036107110361071103610711036

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-26بديع جهربديع جهربديع جهربديع جهر10611197106111971061119710611197

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-12-2000ر زي�بUر زي�بUر زي�بUر زي�ب10491354104913541049135410491354

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU28-09-1997راÂ عبدالهاديUراÂ عبدالهاديUراÂ عبدالهاديUراÂ عبدالهادي10571181105711811057118110571181

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-01-1998رار عز#زةUرار عز#زةUرار عز#زةUرار عز#زة10491155104911551049115510491155

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU09-02-1999رازا سلميةUرازا سلميةUرازا سلميةUرازا سلمية10481217104812171048121710481217

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU19-06-1999رايض جهرUرايض جهرUرايض جهرUرايض جهر10571349105713491057134910571349

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-05-2001را�ش سلمىUرا�ش سلمىUرا�ش سلمىUرا�ش سلمى10481363104813631048136310481363

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU14-05-2000رايم ٕاميانUرايم ٕاميانUرايم ٕاميانUرايم ٕاميان10571472105714721057147210571472

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU04-07-1999راي �دجيةUراي �دجيةUراي �دجيةUراي �دجية10481246104812461048124610481246

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU24-02-1997راي سCناءUراي سCناءUراي سCناءUراي سCناء10411049104110491041104910411049

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU09-10-1995ر^ش �دجيةUر^ش �دجيةUر^ش �دجيةUر^ش �دجية10141031101410311014103110141031

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU13-08-1997ربوش دنياUربوش دنياUربوش دنياUربوش دنيا10491137104911371049113710491137

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU07-10-2000ربويش فدوىUربويش فدوىUربويش فدوىUربويش فدوى10381335103813351038133510381335

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-07-1997رة مروةUرة مروةUرة مروةUرة مروة10381117103811171038111710381117

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU14-05-1999رحو �ا�Uرحو �ا�Uرحو �ا�Uرحو �ا�10591497105914971059149710591497

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-01-1997ردوش شC·ءUردوش شC·ءUردوش شC·ءUردوش شC·ء10571135105711351057113510571135
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-08-2001ردي tوsرUردي tوsرUردي tوsرUردي tوsر10541342105413421054134210541342

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU22-08-2001رزيك فردوسUرزيك فردوسUرزيك فردوسUرزيك فردوس10601366106013661060136610601366

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-02-2002رزيني ايةUرزيني ايةUرزيني ايةUرزيني اية10481397104813971048139710481397

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU19-09-1999رطال خوUرطال خوUرطال خوUرطال خو����10531187105311871053118710531187

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU06-01-1998رطال يوسفUرطال يوسفUرطال يوسفUرطال يوسف10491153104911531049115310491153

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-04-2000رطييل Uرطييل Uرطييل Uرطييل لكثلكثلكثلكثوموموموم10611511106115111061151110611511

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU08-02-2000رقاق وفاءUرقاق وفاءUرقاق وفاءUرقاق وفاء10481296104812961048129610481296

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU11-11-1998رقاوي سلمىUرقاوي سلمىUرقاوي سلمىUرقاوي سلمى10371275103712751037127510371275

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-11-1997رق_ة *اÒشةUرق_ة *اÒشةUرق_ة *اÒشةUرق_ة *اÒشة10201042102010421020104210201042

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU12-11-1998راكت ابÅسامUراكت ابÅسامUراكت ابÅسامUراكت ابÅسام10591404105914041059140410591404

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU13-05-1995راكت �دجيةUراكت �دجيةUراكت �دجيةUراكت �دجية10631029106310291063102910631029

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU17-04-1999راكت زtر�ءUراكت زtر�ءUراكت زtر�ءUراكت زtر�ء10331038103310381033103810331038

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-11-1997راكت ف�ي�ةUراكت ف�ي�ةUراكت ف�ي�ةUراكت ف�ي�ة10641103106411031064110310641103

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU23-03-1997راكت نعميةUراكت نعميةUراكت نعميةUراكت نعمية10631076106310761063107610631076

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU13-12-1997راكس زي�بUراكس زي�بUراكس زي�بUراكس زي�ب10501097105010971050109710501097

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU27-10-1999راكش MٔومميةUراكش MٔومميةUراكش MٔومميةUراكش Mٔوممية10141149101411491014114910141149

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU18-02-2002راكن Uراكن Uراكن Uراكن حضحضحضحضىىىى10541360105413601054136010541360

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU28-09-1996راكن فاطمة الزهراءUراكن فاطمة الزهراءUراكن فاطمة الزهراءUراكن فاطمة الزهراء10571123105711231057112310571123

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU13-01-2000راكن ه´ارUراكن ه´ارUراكن ه´ارUراكن ه´ار10581444105814441058144410581444

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU25-01-1999ركة فردوسUركة فردوسUركة فردوسUركة فردوس10301075103010751030107510301075

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-02-2000ر�شCية مروانUر�شCية مروانUر�شCية مروانUر�شCية مروان10571439105714391057143910571439

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU03-12-1995رtوات نضالUرtوات نضالUرtوات نضالUرtوات نضال10591104105911041059110410591104

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU23-04-1995رtوز شC·ءUرtوز شC·ءUرtوز شC·ءUرtوز شC·ء10541035105410351054103510541035

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-04-1997رtون زي�بUرtون زي�بUرtون زي�بUرtون زي�ب10591206105912061059120610591206

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU14-02-1994ريك تودةUريك تودةUريك تودةUريك تودة10701013107010131070101310701013

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU13-10-1997رtيك �دجيةUرtيك �دجيةUرtيك �دجيةUرtيك �دجية10371186103711861037118610371186

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU04-04-1998رtيكة هدىUرtيكة هدىUرtيكة هدىUرtيكة هدى10641132106411321064113210641132

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU08-08-2000رميك عبد الصمدUرميك عبد الصمدUرميك عبد الصمدUرميك عبد الصمد10601306106013061060130610601306

10381414103814141038141410381414àرم_يل هنيUàرم_يل هنيUàرم_يل هنيUàرم_يل هنيU18-02-2002يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU05-11-2000رIدي �دجيةUرIدي �دجيةUرIدي �دجيةUرIدي �دجية10591751105917511059175110591751

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU30-06-2000رهويم شC·ءUرهويم شC·ءUرهويم شC·ءUرهويم شC·ء10531230105312301053123010531230

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-07-1999روج صفاءUروج صفاءUروج صفاءUروج صفاء10541218105412181054121810541218

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-09-1998روك حVيبةUروك حVيبةUروك حVيبةUروك حVيبة10531136105311361053113610531136

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU05-04-2001رويك مرميUرويك مرميUرويك مرميUرويك مرمي10541328105413281054132810541328

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU27-06-1998رو�يس �MٔسUرو�يس �MٔسUرو�يس �MٔسUرو�يس �Mٔس10591344105913441059134410591344

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-12-1998ر�ن محمدUر�ن محمدUر�ن محمدUر�ن محمد10701154107011541070115410701154

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU02-01-1999ر�سول شC·ءUر�سول شC·ءUر�سول شC·ءUر�سول شC·ء10621142106211421062114210621142���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU17-11-2000ر�شو محزةUر�شو محزةUر�شو محزةUر�شو محزة10301115103011151030111510301115

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU05-12-1999ر�شو سلمىUر�شو سلمىUر�شو سلمىUر�شو سلمى10371354103713541037135410371354

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-11-1998ر�شو محمد امنيUر�شو محمد امنيUر�شو محمد امنيUر�شو محمد امني10381198103811981038119810381198

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU04-08-1999ر�يش معاذUر�يش معاذUر�يش معاذUر�يش معاذ10551211105512111055121110551211

008فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU02-02-2002ريع فاطمة الزهراءUريع فاطمة الزهراءUريع فاطمة الزهراءUريع فاطمة الزهراء10301143103011431030114310301143

TTTT021نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU30-05-2002ر#يك �دجيةUر#يك �دجيةUر#يك �دجيةUر#يك �دجية10641407106414071064140710641407

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-06-2001ريين زي�بUريين زي�بUريين زي�بUريين زي�ب10411216104112161041121610411216

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU02-12-1999ريوكة وفاءUريوكة وفاءUريوكة وفاءUريوكة وفاء10611462106114621061146210611462

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-07-2000زاو مسريةUزاو مسريةUزاو مسريةUزاو مسرية10461078104610781046107810461078

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-07-1997زهار صفاءUزهار صفاءUزهار صفاءUزهار صفاء10371164103711641037116410371164

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU25-01-1996زوي شC·ءUزوي شC·ءUزوي شC·ءUزوي شC·ء10581081105810811058108110581081

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU28-10-2000زي خوUزي خوUزي خوUزي خو����10381343103813431038134310381343
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU08-03-1998زيد سلوىUزيد سلوىUزيد سلوىUزيد سلوى10551133105511331055113310551133

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU11-01-1999زيوي اميانUزيوي اميانUزيوي اميانUزيوي اميان10491224104912241049122410491224

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw25-04-1996سام �لميةwسام �لميةwسام �لميةwسام �لمية10591123105911231059112310591123

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw30-07-1999سام �دجيةwسام �دجيةwسام �دجيةwسام �دجية10581373105813731058137310581373

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw03-01-1997سام Iديةwسام Iديةwسام Iديةwسام Iدية10541083105410831054108310541083

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw22-01-1999سام هاجرwسام هاجرwسام هاجرwسام هاجر10591441105914411059144110591441

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw12-09-1997سCباس خوwسCباس خوwسCباس خوwسCباس خو����10571177105711771057117710571177

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw24-05-1999سعى ٕاميانwسعى ٕاميانwسعى ٕاميانwسعى ٕاميان10371311103713111037131110371311

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw02-11-2000ساكر Mٔيوبwساكر Mٔيوبwساكر Mٔيوبwساكر Mٔيوب10591749105917491059174910591749

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw07-12-1998ساكر حسCناءwساكر حسCناءwساكر حسCناءwساكر حسCناء10571280105712801057128010571280

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw13-05-2000ساكر ف�ي�ةwساكر ف�ي�ةwساكر ف�ي�ةwساكر ف�ي�ة10631302106313021063130210631302

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw29-04-1998سالم سهامwسالم سهامwسالم سهامwسالم سهام10501109105011091050110910501109

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw24-05-1995ش مرميwش مرميwش مرميwش مرمي10571060105710601057106010571060

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw11-04-1996شاري حسCناءwشاري حسCناءwشاري حسCناءwشاري حسCناء10701049107010491070104910701049

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw10-12-1999شاري حفصةwشاري حفصةwشاري حفصةwشاري حفصة10631258106312581063125810631258

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw28-02-1999شاري رqاءwشاري رqاءwشاري رqاءwشاري رqاء10631199106311991063119910631199

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw03-09-1998شاري فاحتةwشاري فاحتةwشاري فاحتةwشاري فاحتة10631155106311551063115510631155

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw11-12-1994شاط عبدالرحميwشاط عبدالرحميwشاط عبدالرحميwشاط عبدالرحمي10631023106310231063102310631023

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw30-03-2001شان Mٔمميةwشان Mٔمميةwشان Mٔمميةwشان Mٔممية10411206104112061041120610411206

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw02-05-1997شان مرميwشان مرميwشان مرميwشان مرمي10571149105711491057114910571149

10611684106116841061168410611684àوي هني_Åشwàوي هني_Åشwàوي هني_Åشwàوي هني_Åشw09-10-2001يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 032الالالالثثثثانوية إال*دادية

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw18-07-1997رش �لميةwرش �لميةwرش �لميةwرش �لمية10411059104110591041105910411059

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw03-03-2000رش زي�بwرش زي�بwرش زي�بwرش زي�ب10701218107012181070121810701218

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw08-12-1999رش فاطمةwرش فاطمةwرش فاطمةwرش فاطمة10581435105814351058143510581435

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw10-12-2001رشى الرضايمwرشى الرضايمwرشى الرضايمwرشى الرضايم10371484103714841037148410371484

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw14-10-1996رشى رشCيقwرشى رشCيقwرشى رشCيقwرشى رشCيق10711035107110351071103510711035

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw10-02-1998رشي �دجيةwرشي �دجيةwرشي �دجيةwرشي �دجية10541132105411321054113210541132

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجw22-02-1997رشيف عبد احلكميwرشيف عبد احلكميwرشيف عبد احلكميwرشيف عبد احلكمي10631071106310711063107110631071

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-04برصي شC·ءبرصي شC·ءبرصي شC·ءبرصي شC·ء10561124105611241056112410561124

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-13برصي فاطمة الزهراءبرصي فاطمة الزهراءبرصي فاطمة الزهراءبرصي فاطمة الزهراء10551072105510721055107210551072

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-19برصي مرميبرصي مرميبرصي مرميبرصي مرمي10581365105813651058136510581365

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-12بصري زي�ببصري زي�ببصري زي�ببصري زي�ب10711091107110911071109110711091

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-15بصيط عامدبصيط عامدبصيط عامدبصيط عامد10371076103710761037107610371076

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-09بضاح هندبضاح هندبضاح هندبضاح هند10611523106115231061152310611523

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-22بضار فاطمةبضار فاطمةبضار فاطمةبضار فاطمة10611519106115191061151910611519

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-09بطاح سعيدةبطاح سعيدةبطاح سعيدةبطاح سعيدة10591412105914121059141210591412

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-09بطار سCناءبطار سCناءبطار سCناءبطار سCناء10581545105815451058154510581545

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-08بطاش اعتدالبطاش اعتدالبطاش اعتدالبطاش اعتدال10201073102010731020107310201073

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-25بطاش مرميبطاش مرميبطاش مرميبطاش مرمي10461062104610621046106210461062

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-27بطايش رqاءبطايش رqاءبطايش رqاءبطايش رqاء10711110107111101071111010711110

10371300103713001037130010371300àبطايل سهيàبطايل سهيàبطايل سهيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-06بطايل سهيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-16بطان املصطفىبطان املصطفىبطان املصطفىبطان املصطفى10581273105812731058127310581273

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-03بطة غيبطة غيبطة غيبطة غيثثثثةةةة10571596105715961057159610571596

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-13بطرش جهربطرش جهربطرش جهربطرش جهر10211056102110561021105610211056

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-09بطل زي�ببطل زي�ببطل زي�ببطل زي�ب10581285105812851058128510581285

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-26بعدي tوsربعدي tوsربعدي tوsربعدي tوsر10581623105816231058162310581623

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-04بعزاوي حسنبعزاوي حسنبعزاوي حسنبعزاوي حسن10211027102110271021102710211027

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-28بعزاوي ف�ي�ةبعزاوي ف�ي�ةبعزاوي ف�ي�ةبعزاوي ف�ي�ة10611310106113101061131010611310

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-06بعال مسريةبعال مسريةبعال مسريةبعال مسرية10581517105815171058151710581517
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-02بعىل Mٔمميةبعىل Mٔمميةبعىل Mٔمميةبعىل Mٔممية10141099101410991014109910141099

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-23بعيل عبد الغفوربعيل عبد الغفوربعيل عبد الغفوربعيل عبد الغفور10701162107011621070116210701162

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-13بعناين عواطفبعناين عواطفبعناين عواطفبعناين عواطف10371122103711221037112210371122

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-12بعو�س �دجيةبعو�س �دجيةبعو�س �دجيةبعو�س �دجية10561031105610311056103110561031

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-24بعيد زtر�ءبعيد زtر�ءبعيد زtر�ءبعيد زtر�ء10701096107010961070109610701096

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-16بعزي tوsربعزي tوsربعزي tوsربعزي tوsر10381187103811871038118710381187

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-26بغجيبغجيبغجيبغجيجججج ٕاميان ٕاميان ٕاميان ٕاميان10211034102110341021103410211034

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-05بغزايل لبىنبغزايل لبىنبغزايل لبىنبغزايل لبىن10571423105714231057142310571423

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-10بقادر غزالنبقادر غزالنبقادر غزالنبقادر غزالن10491160104911601049116010491160

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-14بقاد#ر سهامبقاد#ر سهامبقاد#ر سهامبقاد#ر سهام10381308103813081038130810381308

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-29بقار زي�ببقار زي�ببقار زي�ببقار زي�ب10611165106111651061116510611165

10561171105611711056117110561171àبقار هنيàبقار هنيàبقار هنيàيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-29بقار هنيSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS009الالالالثثثثانوية التق

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-18بقاس �دجيةبقاس �دجيةبقاس �دجيةبقاس �دجية10381172103811721038117210381172

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-25بقاس *ديلبقاس *ديلبقاس *ديلبقاس *ديل10481219104812191048121910481219

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-28بقاس حمسنبقاس حمسنبقاس حمسنبقاس حمسن10581099105810991058109910581099

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-25بقال سلميةبقال سلميةبقال سلميةبقال سلمية10561244105612441056124410561244

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-25بقال ماqدةبقال ماqدةبقال ماqدةبقال ماqدة10701039107010391070103910701039

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-25بقساس Mٔمميةبقساس Mٔمميةبقساس Mٔمميةبقساس Mٔممية10541135105411351054113510541135

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-25بقساس سك_نةبقساس سك_نةبقساس سك_نةبقساس سك_نة10531110105311101053111010531110

10481379104813791048137910481379à_ ش نZبقشà_ ش نZبقشà_ ش نZبقشà_ ش نZ044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-19بقش

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU08-07-1999اكر MٔرشفUاكر MٔرشفUاكر MٔرشفUاكر Mٔرشف10411132104111321041113210411132

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU18-07-1999اكر محمدUاكر محمدUاكر محمدUاكر محمد10601220106012201060122010601220

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU19-09-1994اكر وqدانUاكر وqدانUاكر وqدانUاكر وqدان10371041103710411037104110371041

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU09-04-1999اكري غزالنUاكري غزالنUاكري غزالنUاكري غزالن10581336105813361058133610581336

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-06-1998اكري مرميUاكري مرميUاكري مرميUاكري مرمي10701132107011321070113210701132

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU27-02-1997اكوي �رجسUاكوي �رجسUاكوي �رجسUاكوي �رجس10481113104811131048111310481113

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-10-2000كVايش شC·ءUكVايش شC·ءUكVايش شC·ءUكVايش شC·ء10631342106313421063134210631342

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU20-03-1997كVايش كزنةUكVايش كزنةUكVايش كزنةUكVايش كزنة10141052101410521014105210141052

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-07-2000كVري ٕاtرامUكVري ٕاtرامUكVري ٕاtرامUكVري ٕاtرام10381316103813161038131610381316

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-08-1996كراوي محيدUكراوي محيدUكراوي محيدUكراوي محيد10571112105711121057111210571112

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU22-02-2000كري اميانUكري اميانUكري اميانUكري اميان10211054102110541021105410211054

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU25-12-2000كري اميانUكري اميانUكري اميانUكري اميان10581558105815581058155810581558

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-07-2001كري سعيدةUكري سعيدةUكري سعيدةUكري سعيدة10531282105312821053128210531282

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU31-08-1995كري IديةUكري IديةUكري IديةUكري Iدية10571071105710711057107110571071

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-07-1995كور اميانUكور اميانUكور اميانUكور اميان10551047105510471055104710551047

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU05-03-1996كوس نورةUكوس نورةUكوس نورةUكوس نورة10621037106210371062103710621037���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU04-01-2000ك_ت حفصةUك_ت حفصةUك_ت حفصةUك_ت حفصة10201095102010951020109510201095

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-05-2000كزي فاطمة الزهراءUكزي فاطمة الزهراءUكزي فاطمة الزهراءUكزي فاطمة الزهراء10371387103713871037138710371387

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10بال سعيدةبال سعيدةبال سعيدةبال سعيدة10381252103812521038125210381252

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-15بال فاطمةبال فاطمةبال فاطمةبال فاطمة10381037103810371038103710381037

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-23بالل راضيةبالل راضيةبالل راضيةبالل راضية10371144103711441037114410371144

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-11باليم معرباليم معرباليم معرباليم معر10591636105916361059163610591636

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-30بلباش Mٔمميةبلباش Mٔمميةبلباش Mٔمميةبلباش Mٔممية10701314107013141070131410701314

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-30بلبحري محمدبلبحري محمدبلبحري محمدبلبحري محمد10421018104210181042101810421018

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-08بل شري فاطمة الزهراءبل شري فاطمة الزهراءبل شري فاطمة الزهراءبل شري فاطمة الزهراء10381105103811051038110510381105

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-15بلبرصي حسCناءبلبرصي حسCناءبلبرصي حسCناءبلبرصي حسCناء10591650105916501059165010591650

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-26بلبوق ع£نبلبوق ع£نبلبوق ع£نبلبوق ع£ن10621238106212381062123810621238���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-24بلبول اسامءبلبول اسامءبلبول اسامءبلبول اسامء10601209106012091060120910601209

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-09بلبيض م_لودبلبيض م_لودبلبيض م_لودبلبيض م_لود10621027106210271062102710621027���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-16بà رqاءبà رqاءبà رqاءبà رqاء10541162105411621054116210541162

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01بà عبد الكرميبà عبد الكرميبà عبد الكرميبà عبد الكرمي10621075106210751062107510621075���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-17بل�اج مليكةبل�اج مليكةبل�اج مليكةبل�اج مليكة10371382103713821037138210371382

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-18بل�اج �رس#نبل�اج �رس#نبل�اج �رس#نبل�اج �رس#ن10411004104110041041100410411004

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-19بل�اربل�اربل�اربل�اريثيثيثيث زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب10561378105613781056137810561378

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-27بل�اربل�اربل�اربل�اريثيثيثيث سCناء سCناء سCناء سCناء10601036106010361060103610601036

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-22بل�امرة ٕاميانبل�امرة ٕاميانبل�امرة ٕاميانبل�امرة ٕاميان10711119107111191071111910711119

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-06بلحجيلية مسريةبلحجيلية مسريةبلحجيلية مسريةبلحجيلية مسرية10581073105810731058107310581073

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-15بلحجيلية عبد الف�احبلحجيلية عبد الف�احبلحجيلية عبد الف�احبلحجيلية عبد الف�اح10561101105611011056110110561101

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-14بلحراكة وئامبلحراكة وئامبلحراكة وئامبلحراكة وئام10621304106213041062130410621304���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-26بلحسن مسريةبلحسن مسريةبلحسن مسريةبلحسن مسرية10631181106311811063118110631181

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-25بلحسني رق_ةبلحسني رق_ةبلحسني رق_ةبلحسني رق_ة10461019104610191046101910461019

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-30بلحسني زي�ببلحسني زي�ببلحسني زي�ببلحسني زي�ب10551292105512921055129210551292

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-04بلحطاب ٕاميانبلحطاب ٕاميانبلحطاب ٕاميانبلحطاب ٕاميان10551268105512681055126810551268

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-04بلحف_ان مSالبلحف_ان مSالبلحف_ان مSالبلحف_ان مSال10701017107010171070101710701017

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-09بلحف_ان يوسفبلحف_ان يوسفبلحف_ان يوسفبلحف_ان يوسف10481272104812721048127210481272

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19بلحف_ظ tوsربلحف_ظ tوsربلحف_ظ tوsربلحف_ظ tوsر10571341105713411057134110571341

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-02بلحمر سك_نةبلحمر سك_نةبلحمر سك_نةبلحمر سك_نة10571042105710421057104210571042

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-23بلحميدي الهامبلحميدي الهامبلحميدي الهامبلحميدي الهام10581589105815891058158910581589

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-16بلحميدي مرميبلحميدي مرميبلحميدي مرميبلحميدي مرمي10371089103710891037108910371089

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-17بلحمير ٕاميانبلحمير ٕاميانبلحمير ٕاميانبلحمير ٕاميان10571223105712231057122310571223

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-06بلòد#ر وفاءبلòد#ر وفاءبلòد#ر وفاءبلòد#ر وفاء10631143106311431063114310631143

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-07بلòدمي ابÅسامبلòدمي ابÅسامبلòدمي ابÅسامبلòدمي ابÅسام10591713105917131059171310591713

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-12بلخضار اميانبلخضار اميانبلخضار اميانبلخضار اميان10541341105413411054134110541341

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-18بلخنايت Mٔمنيبلخنايت Mٔمنيبلخنايت Mٔمنيبلخنايت Mٔمني10581206105812061058120610581206

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-10بلخنايت عزا�#نبلخنايت عزا�#نبلخنايت عزا�#نبلخنايت عزا�#ن10531024105310241053102410531024

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-30بلخو ا�سامبلخو ا�سامبلخو ا�سامبلخو ا�سام10541244105412441054124410541244

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-26بلطرش �مسنيبلطرش �مسنيبلطرش �مسنيبلطرش �مسني10501245105012451050124510501245

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-07-16بلعادي اtرامبلعادي اtرامبلعادي اtرامبلعادي اtرام10591900105919001059190010591900

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-25بلعالية محزةبلعالية محزةبلعالية محزةبلعالية محزة10611377106113771061137710611377

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-12بلعامري �سنيبلعامري �سنيبلعامري �سنيبلعامري �سني10631020106310201063102010631020

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-09بلعباس عبدالعز#زبلعباس عبدالعز#زبلعباس عبدالعز#زبلعباس عبدالعز#ز10591569105915691059156910591569

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-23بلعباس عفافبلعباس عفافبلعباس عفافبلعباس عفاف10531083105310831053108310531083

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01بلعبوبية tرميةبلعبوبية tرميةبلعبوبية tرميةبلعبوبية tرمية10621206106212061062120610621206���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-30بلعدايس سلمىبلعدايس سلمىبلعدايس سلمىبلعدايس سلمى10621092106210921062109210621092���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-30بلعديوي اميانبلعديوي اميانبلعديوي اميانبلعديوي اميان10561283105612831056128310561283

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-17بلعراج شC·ءبلعراج شC·ءبلعراج شC·ءبلعراج شC·ء10611672106116721061167210611672

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-21بلعرسي Mٔم_نةبلعرسي Mٔم_نةبلعرسي Mٔم_نةبلعرسي Mٔم_نة10381342103813421038134210381342

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-22بلعسà جنوىبلعسà جنوىبلعسà جنوىبلعسà جنوى10541261105412611054126110541261

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-30بلعسCيلية فدوىبلعسCيلية فدوىبلعسCيلية فدوىبلعسCيلية فدوى10591423105914231059142310591423

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-11بلعطار زي�ببلعطار زي�ببلعطار زي�ببلعطار زي�ب10611182106111821061118210611182

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-22بلعفر Iديةبلعفر Iديةبلعفر Iديةبلعفر Iدية10591534105915341059153410591534

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-15بلعZش سك_نةبلعZش سك_نةبلعZش سك_نةبلعZش سك_نة10481133104811331048113310481133

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-08بلعني طبلعني طبلعني طبلعني طهههه10201067102010671020106710201067

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-28بلغازي هبي´ةبلغازي هبي´ةبلغازي هبي´ةبلغازي هبي´ة10571065105710651057106510571065

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-15بلغازي محزةبلغازي محزةبلغازي محزةبلغازي محزة10571270105712701057127010571270

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-23بلغايل شC·ءبلغايل شC·ءبلغايل شC·ءبلغايل شC·ء10541346105413461054134610541346

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-07بلغايل Iديةبلغايل Iديةبلغايل Iديةبلغايل Iدية10701025107010251070102510701025

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-13بلغرودي هدىبلغرودي هدىبلغرودي هدىبلغرودي هدى10411157104111571041115710411157
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-24بلغزال �ليلبلغزال �ليلبلغزال �ليلبلغزال �ليل10701222107012221070122210701222

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01بلفضايل محمدبلفضايل محمدبلفضايل محمدبلفضايل محمد10581042105810421058104210581042

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-11بلفضيل حسامبلفضيل حسامبلفضيل حسامبلفضيل حسام10581093105810931058109310581093

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-30بلفقر زي�ببلفقر زي�ببلفقر زي�ببلفقر زي�ب10591486105914861059148610591486

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-18بلفقري سعادبلفقري سعادبلفقري سعادبلفقري سعاد10461023104610231046102310461023

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-04بلفقرية عزا�#نبلفقرية عزا�#نبلفقرية عزا�#نبلفقرية عزا�#ن10621042106210421062104210621042���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-21بلفق_بلفق_بلفق_بلفق_هههه ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام10541241105412411054124110541241

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-31بلفق_بلفق_بلفق_بلفق_هههه Mٔممية Mٔممية Mٔممية Mٔممية10481166104811661048116610481166

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-02بلفق_بلفق_بلفق_بلفق_هههه محزة محزة محزة محزة10371259103712591037125910371259

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-29بلفق_بلفق_بلفق_بلفق_هههه �دجية �دجية �دجية �دجية10571417105714171057141710571417

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-15بلفق_بلفق_بلفق_بلفق_هههه �دجية �دجية �دجية �دجية10611603106116031061160310611603

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-07بلفق_بلفق_بلفق_بلفق_هههه عفاف عفاف عفاف عفاف10541114105411141054111410541114

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-15بلفول عتيقةبلفول عتيقةبلفول عتيقةبلفول عتيقة10491016104910161049101610491016

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-10بلقادة شC·ءبلقادة شC·ءبلقادة شC·ءبلقادة شC·ء10531197105311971053119710531197

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-01بلقايض احلس�_ةبلقايض احلس�_ةبلقايض احلس�_ةبلقايض احلس�_ة10371325103713251037132510371325

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-05بلقايض ٕاميانبلقايض ٕاميانبلقايض ٕاميانبلقايض ٕاميان10301032103010321030103210301032

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-26بلقا*دة يو�سبلقا*دة يو�سبلقا*دة يو�سبلقا*دة يو�س10611506106115061061150610611506

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-13بلقائد حسCناءبلقائد حسCناءبلقائد حسCناءبلقائد حسCناء10611328106113281061132810611328

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-28بلقايد فاطمة الزهراءبلقايد فاطمة الزهراءبلقايد فاطمة الزهراءبلقايد فاطمة الزهراء10331016103310161033101610331016

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-26بلقايدة مسريةبلقايدة مسريةبلقايدة مسريةبلقايدة مسرية10491108104911081049110810491108

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-15بلقايدة عبد ا÷لطيفبلقايدة عبد ا÷لطيفبلقايدة عبد ا÷لطيفبلقايدة عبد ا÷لطيف10591023105910231059102310591023

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-10بلقدار رانيةبلقدار رانيةبلقدار رانيةبلقدار رانية10141082101410821014108210141082

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-25بلقوط �مسنيبلقوط �مسنيبلقوط �مسنيبلقوط �مسني10591232105912321059123210591232

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-18بلق_د ع£نبلق_د ع£نبلق_د ع£نبلق_د ع£ن10641297106412971064129710641297

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-01بلق_فة Mٔسامءبلق_فة Mٔسامءبلق_فة Mٔسامءبلق_فة Mٔسامء10541299105412991054129910541299

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-07بلق_فة سك_نةبلق_فة سك_نةبلق_فة سك_نةبلق_فة سك_نة10551189105511891055118910551189

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-26بلاكرة وفاءبلاكرة وفاءبلاكرة وفاءبلاكرة وفاء10601360106013601060136010601360

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-18بلكVري عبد الرزاقبلكVري عبد الرزاقبلكVري عبد الرزاقبلكVري عبد الرزاق10641227106412271064122710641227

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-13بلك�ل ف�ي�ةبلك�ل ف�ي�ةبلك�ل ف�ي�ةبلك�ل ف�ي�ة10611489106114891061148910611489

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-28بلكزار Iدرةبلكزار Iدرةبلكزار Iدرةبلكزار Iدرة10631239106312391063123910631239

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-18بلكوط فاطمة الزهراءبلكوط فاطمة الزهراءبلكوط فاطمة الزهراءبلكوط فاطمة الزهراء10591286105912861059128610591286

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-15بلك_�ل حسCناءبلك_�ل حسCناءبلك_�ل حسCناءبلك_�ل حسCناء10551298105512981055129810551298

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-16بللمودن زهريةبللمودن زهريةبللمودن زهريةبللمودن زهرية10381046103810461038104610381046

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-05بلمدين محزةبلمدين محزةبلمدين محزةبلمدين محزة10531041105310411053104110531041

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24بلمزونة سك_نةبلمزونة سك_نةبلمزونة سك_نةبلمزونة سك_نة10541320105413201054132010541320

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20بلمعزيي احلسنبلمعزيي احلسنبلمعزيي احلسنبلمعزيي احلسن10641349106413491064134910641349

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-07بلمعزيي عبد الصادقبلمعزيي عبد الصادقبلمعزيي عبد الصادقبلمعزيي عبد الصادق10631115106311151063111510631115

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-18بلمهول Mٔمالبلمهول Mٔمالبلمهول Mٔمالبلمهول Mٔمال10541288105412881054128810541288

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-06بلمودن القايدةبلمودن القايدةبلمودن القايدةبلمودن القايدة10541023105410231054102310541023

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20بلمودن Mٔمميةبلمودن Mٔمميةبلمودن Mٔمميةبلمودن Mٔممية10541311105413111054131110541311

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-07بلهادف وصالبلهادف وصالبلهادف وصالبلهادف وصال10641075106410751064107510641075

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-30بلهراس هندبلهراس هندبلهراس هندبلهراس هند10411225104112251041122510411225

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-29بلهروال مرميبلهروال مرميبلهروال مرميبلهروال مرمي10141076101410761014107610141076

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-19بلهنا يو�سبلهنا يو�سبلهنا يو�سبلهنا يو�س10591624105916241059162410591624

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-11بلهواري حفصةبلهواري حفصةبلهواري حفصةبلهواري حفصة10621053106210531062105310621053���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-21بلهيبة عفافبلهيبة عفافبلهيبة عفافبلهيبة عفاف10551342105513421055134210551342

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-24بلواد Mٔسامءبلواد Mٔسامءبلواد Mٔسامءبلواد Mٔسامء10611422106114221061142210611422

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-09بلوراق امميةبلوراق امميةبلوراق امميةبلوراق اممية10201128102011281020112810201128

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-04بلوردة Mٔمميةبلوردة Mٔمميةبلوردة Mٔمميةبلوردة Mٔممية10581618105816181058161810581618
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
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ھ�م �دا:
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025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-21بلوز مرميبلوز مرميبلوز مرميبلوز مرمي10581485105814851058148510581485

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-11بلوطة فاطمة الزهراءبلوطة فاطمة الزهراءبلوطة فاطمة الزهراءبلوطة فاطمة الزهراء10491090104910901049109010491090

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-03بلوك �دجيةبلوك �دجيةبلوك �دجيةبلوك �دجية10551188105511881055118810551188

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-06بيل عبدهللابيل عبدهللابيل عبدهللابيل عبدهللا10631061106310611063106110631061

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-11مبعروف سك_نةمبعروف سك_نةمبعروف سك_نةمبعروف سك_نة10571479105714791057147910571479

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-22مبعروف ع£نمبعروف ع£نمبعروف ع£نمبعروف ع£ن10591875105918751059187510591875

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-03مبوح عبدالصمدمبوح عبدالصمدمبوح عبدالصمدمبوح عبدالصمد10611227106112271061122710611227

10711199107111991071119910711199àن امحد هنيUàن امحد هنيUàن امحد هنيUàن امحد هنيU16-10-2000ن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUنوية اTTTT010

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-07-1997ن امحد �مسنيUن امحد �مسنيUن امحد �مسنيUن امحد �مسني10481134104811341048113410481134

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU27-11-1995ن ادومية لبىنUن ادومية لبىنUن ادومية لبىنUن ادومية لبىن10541051105410511054105110541051

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-02-2000ن ا*Zش عامرUن ا*Zش عامرUن ا*Zش عامرUن ا*Zش عامر10491290104912901049129010491290

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU21-01-2000ن �شقر مرميUن �شقر مرميUن �شقر مرميUن �شقر مرمي10371363103713631037136310371363

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU02-11-1997ن �مني *اÒشةUن �مني *اÒشةUن �مني *اÒشةUن �مني *اÒشة10301048103010481030104810301048

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU22-06-1995ن التابت ابÅسامUن التابت ابÅسامUن التابت ابÅسامUن التابت ابÅسام10591079105910791059107910591079

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU06-07-1994ن التاغي صباحUن التاغي صباحUن التاغي صباحUن التاغي صباح10601023106010231060102310601023

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU26-12-1993ن التالية دونياUن التالية دونياUن التالية دونياUن التالية دونيا10611014106110141061101410611014

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-05-1999ن احلاج زtيةUن احلاج زtيةUن احلاج زtيةUن احلاج زtية10381230103812301038123010381230

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU05-12-1998ن احلسن سلوىUن احلسن سلوىUن احلسن سلوىUن احلسن سلوى10561179105611791056117910561179

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-07-1999ن امحلرة معادUن امحلرة معادUن امحلرة معادUن امحلرة معاد10561234105612341056123410561234

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU26-01-1997ن اخلرضة ف�ي�ةUن اخلرضة ف�ي�ةUن اخلرضة ف�ي�ةUن اخلرضة ف�ي�ة10631067106310671063106710631067

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-11-1997ن اخلو داللUن اخلو داللUن اخلو داللUن اخلو دالل10601109106011091060110910601109

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU04-07-1998ن الراشدي MٔمميةUن الراشدي MٔمميةUن الراشدي MٔمميةUن الراشدي Mٔممية10601142106011421060114210601142

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU08-02-1997ن الرخ_ص اسCيةUن الرخ_ص اسCيةUن الرخ_ص اسCيةUن الرخ_ص اسCية10551088105510881055108810551088

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU14-06-1999ن الز#ن صالحUن الز#ن صالحUن الز#ن صالحUن الز#ن صالح10611400106114001061140010611400

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-12-1999ن الشاوي فاطمة الزهراءUن الشاوي فاطمة الزهراءUن الشاوي فاطمة الزهراءUن الشاوي فاطمة الزهراء10631260106312601063126010631260

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-12-1997ن الشائب وqدانUن الشائب وqدانUن الشائب وqدانUن الشائب وqدان10631110106311101063111010631110

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-02-1999ن الرشيف �سنيUن الرشيف �سنيUن الرشيف �سنيUن الرشيف �سني10581322105813221058132210581322

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-02-1999ن الشلUن الشلUن الشلUن الشلحححح جنوى جنوى جنوى جنوى10571311105713111057131110571311

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU11-11-1999ن الشليUن الشليUن الشليUن الشليحححح جهر جهر جهر جهر10641264106412641064126410641264

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-07-1997ن الشCيخ حSانUن الشCيخ حSانUن الشCيخ حSانUن الشCيخ حSان10591229105912291059122910591229

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU03-07-1999ن الشCيخ ليىلUن الشCيخ ليىلUن الشCيخ ليىلUن الشCيخ ليىل10491251104912511049125110491251

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-02-2000ن الشCيخ مرادUن الشCيخ مرادUن الشCيخ مرادUن الشCيخ مراد10581457105814571058145710581457

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU06-05-2000ن الصايف اميانUن الصايف اميانUن الصايف اميانUن الصايف اميان10641310106413101064131010641310

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU21-06-2002ن الصغري زي�بUن الصغري زي�بUن الصغري زي�بUن الصغري زي�ب10611711106117111061171110611711

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-07-1996ن الصغري محمدUن الصغري محمدUن الصغري محمدUن الصغري محمد10571109105711091057110910571109

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-09-1998ن الصغري وفاءUن الصغري وفاءUن الصغري وفاءUن الصغري وفاء10571257105712571057125710571257

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-01-1996ن الطالب �اUن الطالب �اUن الطالب �اUن الطالب �امتمتمتمت10591109105911091059110910591109

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU14-12-1996ن العامل سعد هللاUن العامل سعد هللاUن العامل سعد هللاUن العامل سعد هللا10581116105811161058111610581116

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU18-07-1997ن العوUن العوUن العوUن العوىلىلىلىل مرمي مرمي مرمي مرمي10371166103711661037116610371166

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU30-09-1999ن الفقري اسامةUن الفقري اسامةUن الفقري اسامةUن الفقري اسامة10411148104111481041114810411148

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU24-05-1997ن الفقري امسهانUن الفقري امسهانUن الفقري امسهانUن الفقري امسهان10611164106111641061116410611164

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU05-10-1999ن الفالح اUراهميUن الفالح اUراهميUن الفالح اUراهميUن الفالح اUراهمي10641257106412571064125710641257

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU06-10-1999ن الفالح بدرUن الفالح بدرUن الفالح بدرUن الفالح بدر10631243106312431063124310631243

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-12-1999ن الفالح لطيفةUن الفالح لطيفةUن الفالح لطيفةUن الفالح لطيفة10641281106412811064128110641281

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-04-1997ن الكروم_ة عبد العز#زUن الكروم_ة عبد العز#زUن الكروم_ة عبد العز#زUن الكروم_ة عبد العز#ز10591205105912051059120510591205

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU25-09-1998ن املعزيي محمدUن املعزيي محمدUن املعزيي محمدUن املعزيي محمد10611297106112971061129710611297

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU09-12-1997ن الن´ار فاطمة الزهراءUن الن´ار فاطمة الزهراءUن الن´ار فاطمة الزهراءUن الن´ار فاطمة الزهراء10541124105411241054112410541124

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU08-06-1999ن النعمي �دجيةUن النعمي �دجيةUن النعمي �دجيةUن النعمي �دجية10501153105011531050115310501153

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-10-1993ن الهامشي صالح ا�#نUن الهامشي صالح ا�#نUن الهامشي صالح ا�#نUن الهامشي صالح ا�#ن10581012105810121058101210581012
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU28-10-1994ن الوايف فاطمة الزهراءUن الوايف فاطمة الزهراءUن الوايف فاطمة الزهراءUن الوايف فاطمة الزهراء10371046103710461037104610371046

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU27-08-1998ن الو�ي شC·ءUن الو�ي شC·ءUن الو�ي شC·ءUن الو�ي شC·ء10141098101410981014109810141098

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU22-09-1995ن امغار نورا�#نUن امغار نورا�#نUن امغار نورا�#نUن امغار نورا�#ن10481047104810471048104710481047

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU20-07-2000ن اهديد حسCناءUن اهديد حسCناءUن اهديد حسCناءUن اهديد حسCناء10631315106313151063131510631315

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU26-12-2001ن بومجعة شC·ءUن بومجعة شC·ءUن بومجعة شC·ءUن بومجعة شC·ء10381404103814041038140410381404

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU20-01-2001ن �ادة العيايشUن �ادة العيايشUن �ادة العيايشUن �ادة العيايش10641365106413651064136510641365

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU27-05-2001ن جحو اtرامUن جحو اtرامUن جحو اtرامUن جحو اtرام10141209101412091014120910141209

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU14-01-1999ن جحو الهامUن جحو الهامUن جحو الهامUن جحو الهام10141116101411161014111610141116

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU28-03-2000ن �دية مرميUن �دية مرميUن �دية مرميUن �دية مرمي10591655105916551059165510591655

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-03-1998ن حامدي مسيةUن حامدي مسيةUن حامدي مسيةUن حامدي مسية10601129106011291060112910601129

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-10-1996ن ح_دة رqاءUن ح_دة رqاءUن ح_دة رqاءUن ح_دة رqاء10561067105610671056106710561067

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU23-01-2002ن خ_يت اميانUن خ_يت اميانUن خ_يت اميانUن خ_يت اميان10551372105513721055137210551372

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU04-01-1998ن �ريايت �ليلUن �ريايت �ليلUن �ريايت �ليلUن �ريايت �ليل10371206103712061037120610371206

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU01-11-2000ن داه زينةUن داه زينةUن داه زينةUن داه زينة10611582106115821061158210611582

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU21-04-1998ن راضية ا�سUن راضية ا�سUن راضية ا�سUن راضية ا�س10411081104110811041108110411081

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-04-1996ن راضية حSانUن راضية حSانUن راضية حSانUن راضية حSان10141037101410371014103710141037

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU20-09-1993ن سعيد يوسفUن سعيد يوسفUن سعيد يوسفUن سعيد يوسف10371018103710181037101810371018

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU03-12-1996ن شامة طارقUن شامة طارقUن شامة طارقUن شامة طارق10701070107010701070107010701070

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU03-09-2001ن رشيفة زي�بUن رشيفة زي�بUن رشيفة زي�بUن رشيفة زي�ب10571575105715751057157510571575

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU14-03-2000ن طZشة حSانUن طZشة حSانUن طZشة حSانUن طZشة حSان10501190105011901050119010501190

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU14-11-1999ن *ابد املهديUن *ابد املهديUن *ابد املهديUن *ابد املهدي10571401105714011057140110571401

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU02-05-1998ن عبا محمدUن عبا محمدUن عبا محمدUن عبا محمد10591330105913301059133010591330

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU05-01-1999ن عبد هللا امميةUن عبد هللا امميةUن عبد هللا امميةUن عبد هللا اممية10611340106113401061134010611340

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-08-1998ن عبو �دجيةUن عبو �دجيةUن عبو �دجيةUن عبو �دجية10301063103010631030106310301063

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU22-09-1999ن عبو خوUن عبو خوUن عبو خوUن عبو خو����10481264104812641048126410481264

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-05-1998ن عبيد حSانUن عبيد حSانUن عبيد حSانUن عبيد حSان10581224105812241058122410581224

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU25-11-1999ن عزوز عبد الرحميUن عزوز عبد الرحميUن عزوز عبد الرحميUن عزوز عبد الرحمي10631250106312501063125010631250

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU29-05-2001ن عطي فاطمة الزهراءUن عطي فاطمة الزهراءUن عطي فاطمة الزهراءUن عطي فاطمة الزهراء10501240105012401050124010501240

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU30-10-2000ن *ال اسCيةUن *ال اسCيةUن *ال اسCيةUن *ال اسCية10491342104913421049134210491342

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU24-06-1994ن *ال فاطمةUن *ال فاطمةUن *ال فاطمةUن *ال فاطمة10591048105910481059104810591048

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-03-1997ن *الل ح_اةUن *الل ح_اةUن *الل ح_اةUن *الل ح_اة10371140103711401037114010371140

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU08-11-1994ن معر فاطمةUن معر فاطمةUن معر فاطمةUن معر فاطمة10481026104810261048102610481026

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU04-11-1994ن عيادة مرادUن عيادة مرادUن عيادة مرادUن عيادة مراد10581037105810371058103710581037

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU02-04-1997ن فارس هندUن فارس هندUن فارس هندUن فارس هند10701080107010801070108010701080

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU21-04-1994ن قال اسامءUن قال اسامءUن قال اسامءUن قال اسامء10611024106110241061102410611024

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU23-10-1997ن حلسن MٔمميةUن حلسن MٔمميةUن حلسن MٔمميةUن حلسن Mٔممية10371189103711891037118910371189

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU05-12-1998ن لشكر tوsرUن لشكر tوsرUن لشكر tوsرUن لشكر tوsر10591410105914101059141010591410

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU15-02-1998ن ملقدم �دجيةUن ملقدم �دجيةUن ملقدم �دجيةUن ملقدم �دجية10581204105812041058120410581204

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU16-08-2000ن لهنا سف_انUن لهنا سف_انUن لهنا سف_انUن لهنا سف_ان10481326104813261048132610481326

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU22-03-2001ن ماما شC·ءUن ماما شC·ءUن ماما شC·ءUن ماما شC·ء10461109104611091046110910461109

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU10-01-1999ن حمراش سعيدUن حمراش سعيدUن حمراش سعيدUن حمراش سعيد10631193106311931063119310631193

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU08-10-1999ن هدي ام_نةUن هدي ام_نةUن هدي ام_نةUن هدي ام_نة10601245106012451060124510601245

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU13-04-2000ن حيUن حيUن حيUن حيىيىيىيىي �دجية �دجية �دجية �دجية10571457105714571057145710571457

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-24بنابنابنابناحجحجحجحج Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب10541324105413241054132410541324

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-10بنار حسCناءبنار حسCناءبنار حسCناءبنار حسCناء10631248106312481063124810631248

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-20بناس صف_ةبناس صف_ةبناس صف_ةبناس صف_ة10481395104813951048139510481395

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-16بنارص فاطمةبنارص فاطمةبنارص فاطمةبنارص فاطمة10641077106410771064107710641077

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-24بنارص مرميبنارص مرميبنارص مرميبنارص مرمي10551248105512481055124810551248

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01بنارص هدىبنارص هدىبنارص هدىبنارص هدى10641268106412681064126810641268
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10بنان شC·ءبنان شC·ءبنان شC·ءبنان شC·ء10561290105612901056129010561290

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-20بنان صالح ا�#نبنان صالح ا�#نبنان صالح ا�#نبنان صالح ا�#ن10581256105812561058125610581256

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-20بنان غزالنبنان غزالنبنان غزالنبنان غزالن10571151105711511057115110571151

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-15بنان حمسنبنان حمسنبنان حمسنبنان حمسن10591154105911541059115410591154

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-03بناين سلمىبناين سلمىبناين سلمىبناين سلمى10381215103812151038121510381215

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-06بناين لبىنبناين لبىنبناين لبىنبناين لبىن10491133104911331049113310491133

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-01بناوي رqاءبناوي رqاءبناوي رqاءبناوي رqاء10381015103810151038101510381015

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-27ب�Vا^ سك_نةب�Vا^ سك_نةب�Vا^ سك_نةب�Vا^ سك_نة10141091101410911014109110141091

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-05ب�Vادة tوøرب�Vادة tوøرب�Vادة tوøرب�Vادة tوøر10611013106110131061101310611013

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-28ب�Vارك عبدالف�احب�Vارك عبدالف�احب�Vارك عبدالف�احب�Vارك عبدالف�اح10621253106212531062125310621253���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-02ب�Vاعوش Mٔمنيب�Vاعوش Mٔمنيب�Vاعوش Mٔمنيب�Vاعوش Mٔمني10141028101410281014102810141028

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-02ب�Vايه غيب�Vايه غيب�Vايه غيب�Vايه غيثثثثةةةة10481239104812391048123910481239

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-23بنرباهمي عبد الهاديبنرباهمي عبد الهاديبنرباهمي عبد الهاديبنرباهمي عبد الهادي10591107105911071059110710591107

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-02بنربيك سلمىبنربيك سلمىبنربيك سلمىبنربيك سلمى10611115106111151061111510611115

ي خوي خوي خوي خو����10641040106410401064104010641040 TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-08ب�ب�ب�ب�هب�هب�هب�هب�

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01ب�Vو سعادب�Vو سعادب�Vو سعادب�Vو سعاد10711079107110791071107910711079

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-27ب�Vو سعادب�Vو سعادب�Vو سعادب�Vو سعاد10591763105917631059176310591763

ىتىتىتىت فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء10641019106410191064101910641019 CوشV�بCوشV�بCوشV�بCوشV�يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-26بCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT001

ىتىتىتىت Iدية Iدية Iدية Iدية10621014106210141062101410621014 CوشV�بCوشV�بCوشV�بCوشV�يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-15بCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-03بن _ا كزنةبن _ا كزنةبن _ا كزنةبن _ا كزنة10561381105613811056138110561381

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-23بن _كة سك_نةبن _كة سك_نةبن _كة سك_نةبن _كة سك_نة10481084104810841048108410481084

10531033105310331053103310531033à_ بن _كة نà_ بن _كة نà_ بن _كة نà_ نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-22بن _كة نTTTT002

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-31بنة شC·ءبنة شC·ءبنة شC·ءبنة شC·ء10531134105311341053113410531134

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01ب��اك زهرةب��اك زهرةب��اك زهرةب��اك زهرة10701073107010731070107310701073

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-15ب��امدية زهرةب��امدية زهرةب��امدية زهرةب��امدية زهرة10571261105712611057126110571261

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-29ب��ايم مSالب��ايم مSالب��ايم مSالب��ايم مSال10641391106413911064139110641391

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-03ب��ايم جهرب��ايم جهرب��ايم جهرب��ايم جهر10621162106211621062116210621162���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-16ب��´ة محزةب��´ة محزةب��´ة محزةب��´ة محزة10531145105311451053114510531145

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-23ب��Zس فاطمة الزهراءب��Zس فاطمة الزهراءب��Zس فاطمة الزهراءب��Zس فاطمة الزهراء10381242103812421038124210381242

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-13بن´دي فاطمة الزهراءبن´دي فاطمة الزهراءبن´دي فاطمة الزهراءبن´دي فاطمة الزهراء10641273106412731064127310641273

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-19بنح´ام رضابنح´ام رضابنح´ام رضابنح´ام رضا10371097103710971037109710371097

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-08بنح´ام فاطمةبنح´ام فاطمةبنح´ام فاطمةبنح´ام فاطمة10631167106311671063116710631167

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-23بن�د احلسنبن�د احلسنبن�د احلسنبن�د احلسن10631089106310891063108910631089

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-22بن�دوكة سهامبن�دوكة سهامبن�دوكة سهامبن�دوكة سهام10621230106212301062123010621230���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-12بنحرف نعميةبنحرف نعميةبنحرف نعميةبنحرف نعمية10631176106311761063117610631176

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-28بنحرف �مسنيبنحرف �مسنيبنحرف �مسنيبنحرف �مسني10631375106313751063137510631375

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-27بنحسون اهنيةبنحسون اهنيةبنحسون اهنيةبنحسون اهنية10621293106212931062129310621293���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-27بنحسون جوديةبنحسون جوديةبنحسون جوديةبنحسون جودية10631305106313051063130510631305

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-26بنحيس حSانبنحيس حSانبنحيس حSانبنحيس حSان10701169107011691070116910701169

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-17بنحسني مرميبنحسني مرميبنحسني مرميبنحسني مرمي10601370106013701060137010601370

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-08بنحطوطو بوشعيببنحطوطو بوشعيببنحطوطو بوشعيببنحطوطو بوشعيب10591152105911521059115210591152

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-02بنحفو فاطمةبنحفو فاطمةبنحفو فاطمةبنحفو فاطمة10501061105010611050106110501061

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-04بنحقي اسCيةبنحقي اسCيةبنحقي اسCيةبنحقي اسCية10601331106013311060133110601331

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-28بنحامدي احلسنبنحامدي احلسنبنحامدي احلسنبنحامدي احلسن10621254106212541062125410621254���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28بنحامدي محمدبنحامدي محمدبنحامدي محمدبنحامدي محمد10611484106114841061148410611484

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-02بنحمو معربنحمو معربنحمو معربنحمو معر10611583106115831061158310611583

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-25بنحمني �دجيةبنحمني �دجيةبنحمني �دجيةبنحمني �دجية10591157105911571059115710591157

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-24بنحنون سلوىبنحنون سلوىبنحنون سلوىبنحنون سلوى10581061105810611058106110581061

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-01بنحنZين بوشعيببنحنZين بوشعيببنحنZين بوشعيببنحنZين بوشعيب10631005106310051063100510631005
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-22بنحيدة هاجربنحيدة هاجربنحيدة هاجربنحيدة هاجر10491405104914051049140510491405

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-10بنòدى Mٔيوببنòدى Mٔيوببنòدى Mٔيوببنòدى Mٔيوب10371222103712221037122210371222

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-02بنخربوش مرميبنخربوش مرميبنخربوش مرميبنخربوش مرمي10491058104910581049105810491058

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-09بنòلق حسCناءبنòلق حسCناءبنòلق حسCناءبنòلق حسCناء10371327103713271037132710371327

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-15بنòليفة حمسنيبنòليفة حمسنيبنòليفة حمسنيبنòليفة حمسني10541232105412321054123210541232

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-13بنخام عز#زةبنخام عز#زةبنخام عز#زةبنخام عز#زة10551124105511241055112410551124

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-05بنخي ليىلبنخي ليىلبنخي ليىلبنخي ليىل10611136106111361061113610611136

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-19بنخي جنوىبنخي جنوىبنخي جنوىبنخي جنوى10141018101410181014101810141018

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-15بندادة صالح ا�#نبندادة صالح ا�#نبندادة صالح ا�#نبندادة صالح ا�#ن10551027105510271055102710551027

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01بندام_ة الياسبندام_ة الياسبندام_ة الياسبندام_ة الياس10301083103010831030108310301083

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-25بنداوود فاطمة الزهراءبنداوود فاطمة الزهراءبنداوود فاطمة الزهراءبنداوود فاطمة الزهراء10611366106113661061136610611366

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-15بندة عز#زبندة عز#زبندة عز#زبندة عز#ز10581161105811611058116110581161

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-22بندحو املهديبندحو املهديبندحو املهديبندحو املهدي10531144105311441053114410531144

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-09بندروش فاطمة الزهراءبندروش فاطمة الزهراءبندروش فاطمة الزهراءبندروش فاطمة الزهراء10581115105811151058111510581115

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-08بندرى ٕاميانبندرى ٕاميانبندرى ٕاميانبندرى ٕاميان10421053104210531042105310421053

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-29بندهيبا هاجربندهيبا هاجربندهيبا هاجربندهيبا هاجر10561261105612611056126110561261

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-30بندوح ليىلبندوح ليىلبندوح ليىلبندوح ليىل10411061104110611041106110411061

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-08ببببرنرنرنرنويدة Mٔمميةويدة Mٔمميةويدة Mٔمميةويدة Mٔممية10591716105917161059171610591716

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-15بزنروال هندبزنروال هندبزنروال هندبزنروال هند10461017104610171046101710461017

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-19بزنtري Mٔم_نةبزنtري Mٔم_نةبزنtري Mٔم_نةبزنtري Mٔم_نة10501225105012251050122510501225

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-24بزنtري مرميبزنtري مرميبزنtري مرميبزنtري مرمي10211067102110671021106710211067

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-29بزنملية دنيابزنملية دنيابزنملية دنيابزنملية دنيا10631195106311951063119510631195

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-07بزنهة سك_نةبزنهة سك_نةبزنهة سك_نةبزنهة سك_نة10561013105610131056101310561013

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-12بزنهة Iديةبزنهة Iديةبزنهة Iديةبزنهة Iدية10541254105412541054125410541254

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-15بزنويتة زtر�ءبزنويتة زtر�ءبزنويتة زtر�ءبزنويتة زtر�ء10621173106211731062117310621173���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-11بزن#رة محيدبزن#رة محيدبزن#رة محيدبزن#رة محيد10561269105612691056126910561269

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-23بزن#ن محمدبزن#ن محمدبزن#ن محمدبزن#ن محمد10481298104812981048129810481298

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-24ب�سايس نور اميانب�سايس نور اميانب�سايس نور اميانب�سايس نور اميان10531238105312381053123810531238

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-24ب�سايس هدىب�سايس هدىب�سايس هدىب�سايس هدى10381155103811551038115510381155

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-02ب�ساطة زtر�ءب�ساطة زtر�ءب�ساطة زtر�ءب�ساطة زtر�ء10581094105810941058109410581094

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-16ب�سامل *الء ا�#نب�سامل *الء ا�#نب�سامل *الء ا�#نب�سامل *الء ا�#ن10581403105814031058140310581403

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-26ب�ساهل مىنب�ساهل مىنب�ساهل مىنب�ساهل مىن10571463105714631057146310571463

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-22ب�سعادة روف_دةب�سعادة روف_دةب�سعادة روف_دةب�سعادة روف_دة10481061104810611048106110481061

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-16ب�سعيد ٕاميانب�سعيد ٕاميانب�سعيد ٕاميانب�سعيد ٕاميان10481005104810051048100510481005

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22ب�سعيد سلمىب�سعيد سلمىب�سعيد سلمىب�سعيد سلمى10561338105613381056133810561338

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-07ب�سالم ٕالهامب�سالم ٕالهامب�سالم ٕالهامب�سالم ٕالهام10571281105712811057128110571281

10581521105815211058152110581521àب�سلطانة هنيàب�سلطانة هنيàب�سلطانة هنيà027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-15ب�سلطانة هني

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-23ب�سلوم فاطمة الزهراءب�سلوم فاطمة الزهراءب�سلوم فاطمة الزهراءب�سلوم فاطمة الزهراء10561304105613041056130410561304

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-21ب�سCمي ف�ي�ةب�سCمي ف�ي�ةب�سCمي ف�ي�ةب�سCمي ف�ي�ة10571184105711841057118410571184

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-12ب�رشيق زtر�ءب�رشيق زtر�ءب�رشيق زtر�ءب�رشيق زtر�ء10611614106116141061161410611614

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-22ب�رشيق عبد البايقب�رشيق عبد البايقب�رشيق عبد البايقب�رشيق عبد البايق10551051105510511055105110551051

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-31ب�رشيق µندب�رشيق µندب�رشيق µندب�رشيق µند10501126105011261050112610501126

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-18ب�رشيك حSانب�رشيك حSانب�رشيك حSانب�رشيك حSان10531267105312671053126710531267

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-11ب�رشي MٔسCيةب�رشي MٔسCيةب�رشي MٔسCيةب�رشي MٔسCية10381386103813861038138610381386

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-18ب�شلوش حسCناءب�شلوش حسCناءب�شلوش حسCناءب�شلوش حسCناء10611246106112461061124610611246

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-16ب�شواء زtر�ءب�شواء زtر�ءب�شواء زtر�ءب�شواء زtر�ء10591638105916381059163810591638

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-09بنصاUر السعديةبنصاUر السعديةبنصاUر السعديةبنصاUر السعدية10501222105012221050122210501222

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-31بنصاUر امميةبنصاUر امميةبنصاUر امميةبنصاUر اممية10601096106010961060109610601096

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-25بنصاUر سك_نةبنصاUر سك_نةبنصاUر سك_نةبنصاUر سك_نة10501112105011121050111210501112
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-26بنصابنصابنصابنصاحلحلحلحل مسية مسية مسية مسية10641170106411701064117010641170

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13بنصابنصابنصابنصاحلحلحلحل شعيب شعيب شعيب شعيب10641347106413471064134710641347

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-13بنصامدي Mٓسامءبنصامدي Mٓسامءبنصامدي Mٓسامءبنصامدي Mٓسامء10301107103011071030110710301107

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-12بنصامدي Iديةبنصامدي Iديةبنصامدي Iديةبنصامدي Iدية10571012105710121057101210571012

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-27بنصباحو tوsربنصباحو tوsربنصباحو tوsربنصباحو tوsر10371338103713381037133810371338

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-13بنصغري اميانبنصغري اميانبنصغري اميانبنصغري اميان10631159106311591063115910631159

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-10بنصميك Mٔيوببنصميك Mٔيوببنصميك Mٔيوببنصميك Mٔيوب10591303105913031059130310591303

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-21بنصميك حمسنبنصميك حمسنبنصميك حمسنبنصميك حمسن10581179105811791058117910581179

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-10بنرضاوي �سنيبنرضاوي �سنيبنرضاوي �سنيبنرضاوي �سني10581297105812971058129710581297

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-17بنرضيف Mٔيوببنرضيف Mٔيوببنرضيف Mٔيوببنرضيف Mٔيوب10201083102010831020108310201083

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-09بنطالبة دنيابنطالبة دنيابنطالبة دنيابنطالبة دنيا10601171106011711060117110601171

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-18بنطايك اسامءبنطايك اسامءبنطايك اسامءبنطايك اسامء10531082105310821053108210531082

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-14بنطلب جنوىبنطلب جنوىبنطلب جنوىبنطلب جنوى10501201105012011050120110501201

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-19بنطل�ة فاطمة الزهراءبنطل�ة فاطمة الزهراءبنطل�ة فاطمة الزهراءبنطل�ة فاطمة الزهراء10381304103813041038130410381304

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-09بنطويل سارةبنطويل سارةبنطويل سارةبنطويل سارة10541076105410761054107610541076

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-03بنطياش Mٔمميةبنطياش Mٔمميةبنطياش Mٔمميةبنطياش Mٔممية10141179101411791014117910141179

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-11بنطييب فاطمةبنطييب فاطمةبنطييب فاطمةبنطييب فاطمة10591084105910841059108410591084

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20بنعامر عبد احلقبنعامر عبد احلقبنعامر عبد احلقبنعامر عبد احلق10581390105813901058139010581390

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-04بنعامر Iديةبنعامر Iديةبنعامر Iديةبنعامر Iدية10201054102010541020105410201054

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-24بنعاÒشة �دجيةبنعاÒشة �دجيةبنعاÒشة �دجيةبنعاÒشة �دجية10621303106213031062130310621303���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-05بنعاÒشة مSريبنعاÒشة مSريبنعاÒشة مSريبنعاÒشة مSري10461092104610921046109210461092

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-11بنعبد السالم سارةبنعبد السالم سارةبنعبد السالم سارةبنعبد السالم سارة10491078104910781049107810491078

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-17بنعبدالرسول �سCميةبنعبدالرسول �سCميةبنعبدالرسول �سCميةبنعبدالرسول �سCمية10631398106313981063139810631398

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-09بنعبىل زي�ببنعبىل زي�ببنعبىل زي�ببنعبىل زي�ب10411192104111921041119210411192

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-17بنعبىل �مسنيبنعبىل �مسنيبنعبىل �مسنيبنعبىل �مسني10591012105910121059101210591012

10631391106313911063139110631391àبنعبو هنيàبنعبو هنيàبنعبو هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-06بنعبو هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT020

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-09بنعدي شC·ءبنعدي شC·ءبنعدي شC·ءبنعدي شC·ء10501057105010571050105710501057

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-01بنعد�سة �لميةبنعد�سة �لميةبنعد�سة �لميةبنعد�سة �لمية10381014103810141038101410381014

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-24بنعربية يوسفبنعربية يوسفبنعربية يوسفبنعربية يوسف10621120106211201062112010621120���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-03بنعزوز حفصةبنعزوز حفصةبنعزوز حفصةبنعزوز حفصة10611248106112481061124810611248

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-11بنعز#ز زي�ببنعز#ز زي�ببنعز#ز زي�ببنعز#ز زي�ب10611189106111891061118910611189

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-03بنعصامن حسCناءبنعصامن حسCناءبنعصامن حسCناءبنعصامن حسCناء10411010104110101041101010411010

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-21بنعطار زtر�ءبنعطار زtر�ءبنعطار زtر�ءبنعطار زtر�ء10581098105810981058109810581098

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-22بنعطوش محمدبنعطوش محمدبنعطوش محمدبنعطوش محمد10591517105915171059151710591517

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-29بنعك_دة جناةبنعك_دة جناةبنعك_دة جناةبنعك_دة جناة10601343106013431060134310601343

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-23بنعالل عبدالكرميبنعالل عبدالكرميبنعالل عبدالكرميبنعالل عبدالكرمي10591214105912141059121410591214

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-08بنعلو اtرامبنعلو اtرامبنعلو اtرامبنعلو اtرام10531227105312271053122710531227

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-07بنعياد هدىبنعياد هدىبنعياد هدىبنعياد هدى10481198104811981048119810481198

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-11بنعريينة طارقبنعريينة طارقبنعريينة طارقبنعريينة طارق10591362105913621059136210591362

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-03بنعZبنعZبنعZبنعZىسىسىسىس Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء10141223101412231014122310141223

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-24بنعZبنعZبنعZبنعZىسىسىسىس �دجية �دجية �دجية �دجية10621017106210171062101710621017���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-13بنعZشوش MٔيوببنعZشوش MٔيوببنعZشوش MٔيوببنعZشوش Mٔيوب10581574105815741058157410581574

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-13بنعمي عبد الرحميبنعمي عبد الرحميبنعمي عبد الرحميبنعمي عبد الرحمي10481008104810081048100810481008

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-23بنغلمي فاطمة الزهراءبنغلمي فاطمة الزهراءبنغلمي فاطمة الزهراءبنغلمي فاطمة الزهراء10551348105513481055134810551348

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-30بنغنو دنيابنغنو دنيابنغنو دنيابنغنو دنيا10551355105513551055135510551355

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-03بنفابنفابنفابنفاظظظظمة انصافمة انصافمة انصافمة انصاف10551362105513621055136210551362

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-20بنفضول فاطمةبنفضول فاطمةبنفضول فاطمةبنفضول فاطمة10581301105813011058130110581301

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-10بنقادة هاجربنقادة هاجربنقادة هاجربنقادة هاجر10141131101411311014113110141131

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-13بنقدور Mٔمميةبنقدور Mٔمميةبنقدور Mٔمميةبنقدور Mٔممية10581595105815951058159510581595
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29بنقدور Mٔمميةبنقدور Mٔمميةبنقدور Mٔمميةبنقدور Mٔممية10611413106114131061141310611413

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-02بنقدور مرميبنقدور مرميبنقدور مرميبنقدور مرمي10561262105612621056126210561262

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-20بنقرايو الهامبنقرايو الهامبنقرايو الهامبنقرايو الهام10611194106111941061119410611194

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-10بنقر*ة محزةبنقر*ة محزةبنقر*ة محزةبنقر*ة محزة10551078105510781055107810551078

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-02بنقسو سك_نةبنقسو سك_نةبنقسو سك_نةبنقسو سك_نة10481054104810541048105410481054

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-12بنكردة مدحيةبنكردة مدحيةبنكردة مدحيةبنكردة مدحية10551201105512011055120110551201

10631153106311531063115310631153àبنكر�ش مجيàبنكر�ش مجيàبنكر�ش مجيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-27بنكر�ش مجيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT008

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-22بنكر�ش رشCيدةبنكر�ش رشCيدةبنكر�ش رشCيدةبنكر�ش رشCيدة10531014105310141053101410531014

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-15بنكور صفاءبنكور صفاءبنكور صفاءبنكور صفاء10501013105010131050101310501013

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-15بنك_ان الهامبنك_ان الهامبنك_ان الهامبنك_ان الهام10711053107110531071105310711053

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-08بنلبيجي بنلبيجي بنلبيجي بنلبيجي حضحضحضحضىىىى10711129107111291071112910711129

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-02بنلخوي �دجيةبنلخوي �دجيةبنلخوي �دجيةبنلخوي �دجية10581497105814971058149710581497

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-09بنلعشري tوsربنلعشري tوsربنلعشري tوsربنلعشري tوsر10611476106114761061147610611476

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-05بنلهبيل سعيدةبنلهبيل سعيدةبنلهبيل سعيدةبنلهبيل سعيدة10571320105713201057132010571320

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU26-05-2000منمنمنمنبارك Iديةبارك Iديةبارك Iديةبارك Iدية10641312106413121064131210641312

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU04-12-1999منمنمنمنبخوت زي�ببخوت زي�ببخوت زي�ببخوت زي�ب10381280103812801038128010381280

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU17-06-1997منمنمنمنòلو*ة هندòلو*ة هندòلو*ة هندòلو*ة هند10561086105610861056108610561086

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU23-09-2000منمنمنمنراد معاذراد معاذراد معاذراد معاذ10711196107111961071119610711196

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU10-09-1999منمنمنمنزوارة �سنيزوارة �سنيزوارة �سنيزوارة �سني10491258104912581049125810491258

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU15-03-1997منمنمنمنعروف شC·ءعروف شC·ءعروف شC·ءعروف شC·ء10201030102010301020103010201030

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU18-04-1999منمنمنمننصور �دجيةنصور �دجيةنصور �دجيةنصور �دجية10611384106113841061138410611384

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU21-10-1995منمنمنمننصور سCناءنصور سCناءنصور سCناءنصور سCناء10201020102010201020102010201020

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU13-02-1999منمنمنمنومن عتيقةومن عتيقةومن عتيقةومن عتيقة10611358106113581061135810611358

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU28-07-1997منمنمنمنيلود مروىيلود مروىيلود مروىيلود مروى10551098105510981055109810551098

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUUUU03-02-1995منمنمنمنميو سك_نةميو سك_نةميو سك_نةميو سك_نة10551037105510371055103710551037

هنهنهنهناورش زهرياورش زهرياورش زهرياورش زهري10531045105310451053104510531045 UUUU29-01-1996نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجTTTT003

هنهنهنهناورش عبدهللااورش عبدهللااورش عبدهللااورش عبدهللا10641112106411121064111210641112 UUUU11-01-1998يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT006

هنهنهنهندان فاطمة الزهراءدان فاطمة الزهراءدان فاطمة الزهراءدان فاطمة الزهراء10141205101412051014120510141205 UUUU08-05-2001ينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسC017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلس

هنهنهنهنراك �زهةراك �زهةراك �زهةراك �زهة10591462105914621059146210591462 UUUU01-03-1999ن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT024

هنهنهنهنروال اtرامروال اtرامروال اtرامروال اtرام10641401106414011064140110641401 UUUU02-11-2001يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT021

هنهنهنهنروال عبدالرزاقروال عبدالرزاقروال عبدالرزاقروال عبدالرزاق10481071104810711048107110481071 UUUU16-06-1996029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج

هنهنهنهننا نعميةنا نعميةنا نعميةنا نعمية10491208104912081049120810491208 UUUU23-10-1998يب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ 037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية

هنهنهنهننية عامدنية عامدنية عامدنية عامد10591449105914491059144910591449 UUUU07-02-1999ن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT023

هنهنهنهنيالل ا�سيالل ا�سيالل ا�سيالل ا�س10581097105810971058109710581097 UUUU18-07-1996005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج

هنهنهنهنمية ع£نمية ع£نمية ع£نمية ع£ن10591199105911991059119910591199 UUUU14-03-1997ن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT010

هنهنهنهنمية هشاممية هشاممية هشاممية هشام10631378106313781063137810631378 UUUU30-04-2001يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT019

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-02بنواعزى فاطمةبنواعزى فاطمةبنواعزى فاطمةبنواعزى فاطمة10701294107012941070129410701294

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-28بنور ا�سبنور ا�سبنور ا�سبنور ا�س10141213101412131014121310141213

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-13بنور فاطمة الزهراءبنور فاطمة الزهراءبنور فاطمة الزهراءبنور فاطمة الزهراء10491098104910981049109810491098

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-04بنور مرميبنور مرميبنور مرميبنور مرمي10591004105910041059100410591004

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-24بنورك عبد العاطيبنورك عبد العاطيبنورك عبد العاطيبنورك عبد العاطي10631077106310771063107710631077

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-13بنورك فبنورك فبنورك فبنورك فؤؤؤؤاداداداد10381311103813111038131110381311

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-07بنون شC·ءبنون شC·ءبنون شC·ءبنون شC·ء10581509105815091058150910581509

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18بنو�س حسCناءبنو�س حسCناءبنو�س حسCناءبنو�س حسCناء10491213104912131049121310491213

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-18بين ا^ حفصةبين ا^ حفصةبين ا^ حفصةبين ا^ حفصة10611468106114681061146810611468

10571242105712421057124210571242à_ ب�_حيا نà_ ب�_حيا نà_ ب�_حيا نà_ 013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-05ب�_حيا ن

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-05بنZشو امميةبنZشو امميةبنZشو امميةبنZشو اممية10491407104914071049140710491407

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01ب�_عZش ابÅسامب�_عZش ابÅسامب�_عZش ابÅسامب�_عZش ابÅسام10491199104911991049119910491199

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-20ب�_عZش �ا�ب�_عZش �ا�ب�_عZش �ا�ب�_عZش �ا�10481195104811951048119510481195
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18بنZين هشامبنZين هشامبنZين هشامبنZين هشام10371277103712771037127710371277

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-05هبا فاطمةهبا فاطمةهبا فاطمةهبا فاطمة10371452103714521037145210371452

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-17هباوي *اÒشةهباوي *اÒشةهباوي *اÒشةهباوي *اÒشة10501119105011191050111910501119

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-27هباوي غيهباوي غيهباوي غيهباوي غيثثثثةةةة10481074104810741048107410481074

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-31هببا مرميهببا مرميهببا مرميهببا مرمي10611610106116101061161010611610

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-05هب´اوي tوsرهب´اوي tوsرهب´اوي tوsرهب´اوي tوsر10711214107112141071121410711214

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-19هب´ة معادهب´ة معادهب´ة معادهب´ة معاد10581327105813271058132710581327

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-01هبدي جهرهبدي جهرهبدي جهرهبدي جهر10211039102110391021103910211039

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-14هبزاز الهامهبزاز الهامهبزاز الهامهبزاز الهام10421085104210851042108510421085

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-08هبالوي Mٔمنيهبالوي Mٔمنيهبالوي Mٔمنيهبالوي Mٔمني10371280103712801037128010371280

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-26هبلوان وفاءهبلوان وفاءهبلوان وفاءهبلوان وفاء10481011104810111048101110481011

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-18هبلواين Mٓيةهبلواين Mٓيةهبلواين Mٓيةهبلواين Mٓية10541095105410951054109510541095

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-24هبلول هبلول هبلول هبلول حضحضحضحضىىىى10541128105411281054112810541128

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-04هبلول عبدالصمدهبلول عبدالصمدهبلول عبدالصمدهبلول عبدالصمد10601075106010751060107510601075

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-18هبلويل جهرهبلويل جهرهبلويل جهرهبلويل جهر10701251107012511070125110701251

020شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-30هبمو سCناءهبمو سCناءهبمو سCناءهبمو سCناء10461121104611211046112110461121

ي حSاني حSاني حSاني حSان10491071104910711049107110491071 030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01هبهبهبهب����

ي مصطفىي مصطفىي مصطفىي مصطفى10541133105411331054113310541133 TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-12هبهبهبهب����

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-26هبيهبيهبيهبيجججج صالح ا�#ن صالح ا�#ن صالح ا�#ن صالح ا�#ن10581007105810071058100710581007

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-20هبيهبيهبيهبيجججج فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10631249106312491063124910631249

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-23هبيهبيهبيهبيجججج مىن مىن مىن مىن10371127103711271037112710371127

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-17هبيل Mٔمالهبيل Mٔمالهبيل Mٔمالهبيل Mٔمال10551246105512461055124610551246

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-26بو شCبكة �سنيبو شCبكة �سنيبو شCبكة �سنيبو شCبكة �سني10601055106010551060105510601055

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-09بوçMٔسة سلمىبوçMٔسة سلمىبوçMٔسة سلمىبوçMٔسة سلمى10611652106116521061165210611652

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-11بوايف شC·ءبوايف شC·ءبوايف شC·ءبوايف شC·ء10611434106114341061143410611434

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-23بواكندو �دجيةبواكندو �دجيةبواكندو �دجيةبواكندو �دجية10381116103811161038111610381116

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-09بوابوابوابوا���� مرمي مرمي مرمي مرمي10481281104812811048128110481281

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-04بواحلسن tوsربواحلسن tوsربواحلسن tوsربواحلسن tوsر10141138101411381014113810141138

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-25بوالزوايد حريةبوالزوايد حريةبوالزوايد حريةبوالزوايد حرية10501006105010061050100610501006

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-30بوالعزمي سك_نةبوالعزمي سك_نةبوالعزمي سك_نةبوالعزمي سك_نة10481291104812911048129110481291

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-13بوالعفاس سعادبوالعفاس سعادبوالعفاس سعادبوالعفاس سعاد10561089105610891056108910561089

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-04بوالعZش مرميبوالعZش مرميبوالعZش مرميبوالعZش مرمي10581552105815521058155210581552

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-24بوالعZش IديةبوالعZش IديةبوالعZش IديةبوالعZش Iدية10591369105913691059136910591369

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-25بوUكري tوsربوUكري tوsربوUكري tوsربوUكري tوsر10421084104210841042108410421084

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-01بوبو فاطمةبوبو فاطمةبوبو فاطمةبوبو فاطمة10611691106116911061169110611691

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-15بوبو هندبوبو هندبوبو هندبوبو هند10701219107012191070121910701219

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-16بوبزية tوsربوبزية tوsربوبزية tوsربوبزية tوsر10591033105910331059103310591033

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-02بو�ج الهامبو�ج الهامبو�ج الهامبو�ج الهام10301011103010111030101110301011

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-29بوøران عبدالصمدبوøران عبدالصمدبوøران عبدالصمدبوøران عبدالصمد10561365105613651056136510561365

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-02بوøروفت امميةبوøروفت امميةبوøروفت امميةبوøروفت اممية10301139103011391030113910301139

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-01بوøريد �زهةبوøريد �زهةبوøريد �زهةبوøريد �زهة10611033106110331061103310611033

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-18بوøكرت اميانبوøكرت اميانبوøكرت اميانبوøكرت اميان10371309103713091037130910371309

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-22بوبوبوبومتمتمتمتين Iديةين Iديةين Iديةين Iدية10701066107010661070106610701066

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-23بوتوابوتوابوتوابوتوا���� شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10481390104813901048139010481390

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-24بوجVارة وصالبوجVارة وصالبوجVارة وصالبوجVارة وصال10201116102011161020111610201116

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-14بوqد�ن مشس الضحىبوqد�ن مشس الضحىبوqد�ن مشس الضحىبوqد�ن مشس الضحى10501086105010861050108610501086

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-15بوqاللب دنيابوqاللب دنيابوqاللب دنيابوqاللب دنيا10631397106313971063139710631397

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-29بوqليفة جنالءبوqليفة جنالءبوqليفة جنالءبوqليفة جنالء10621049106210491062104910621049���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-29بوجSان مرميبوجSان مرميبوجSان مرميبوجSان مرمي10591733105917331059173310591733
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-25بوبوبوبو����ام جنوىام جنوىام جنوىام جنوى10611080106110801061108010611080

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01بوج_دي سCناءبوج_دي سCناءبوج_دي سCناءبوج_دي سCناء10551242105512421055124210551242

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-11بو�اج سك_نةبو�اج سك_نةبو�اج سك_نةبو�اج سك_نة10501062105010621050106210501062

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-27بو�افة فوزيةبو�افة فوزيةبو�افة فوزيةبو�افة فوزية10611368106113681061136810611368

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-06بو�رتي اميانبو�رتي اميانبو�رتي اميانبو�رتي اميان10551332105513321055133210551332

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-18بو�دو *اللبو�دو *اللبو�دو *اللبو�دو *الل10541109105411091054110910541109

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-04بوحس رشCيدبوحس رشCيدبوحس رشCيدبوحس رشCيد10371096103710961037109610371096

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-23بوحسZس هندبوحسZس هندبوحسZس هندبوحسZس هند10711022107110221071102210711022

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-18بوحسZسني سCناءبوحسZسني سCناءبوحسZسني سCناءبوحسZسني سCناء10371126103711261037112610371126

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-07بوحرضي احلسنبوحرضي احلسنبوحرضي احلسنبوحرضي احلسن10641084106410841064108410641084

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-25بوحفبوحفبوحفبوحفيضيضيضيض مSال مSال مSال مSال10701312107013121070131210701312

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-23بومحران جنمةبومحران جنمةبومحران جنمةبومحران جنمة10631390106313901063139010631390

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-04بومحيد �Mٔسبومحيد �Mٔسبومحيد �Mٔسبومحيد �Mٔس10551089105510891055108910551089

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-11بومحيد �Mٔسبومحيد �Mٔسبومحيد �Mٔسبومحيد �Mٔس10711033107110331071103310711033

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-27بومحيدة wرشةبومحيدة wرشةبومحيدة wرشةبومحيدة wرشة10481132104811321048113210481132

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-27بومحيدة غزالنبومحيدة غزالنبومحيدة غزالنبومحيدة غزالن10141166101411661014116610141166

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-28بوحSيك رqاءبوحSيك رqاءبوحSيك رqاءبوحSيك رqاء10611015106110151061101510611015

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-30بوحSيك مرميبوحSيك مرميبوحSيك مرميبوحSيك مرمي10381264103812641038126410381264

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-08بوحSيك �رسىبوحSيك �رسىبوحSيك �رسىبوحSيك �رسى10201109102011091020110910201109

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-25بوحوبوحوبوحوبوحوصصصص رمي رمي رمي رمي10571230105712301057123010571230

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-15بوح_اوي امنيبوح_اوي امنيبوح_اوي امنيبوح_اوي امني10571402105714021057140210571402

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-12بو�اري رضوانبو�اري رضوانبو�اري رضوانبو�اري رضوان10561347105613471056134710561347

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01بو�اري نعمةبو�اري نعمةبو�اري نعمةبو�اري نعمة10461067104610671046106710461067

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-07بو�ال فاطمة الزهراءبو�ال فاطمة الزهراءبو�ال فاطمة الزهراءبو�ال فاطمة الزهراء10551155105511551055115510551155

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-28بو�ال مرميبو�ال مرميبو�ال مرميبو�ال مرمي10541110105411101054111010541110

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-05بو�الفة ٕاميانبو�الفة ٕاميانبو�الفة ٕاميانبو�الفة ٕاميان10201124102011241020112410201124

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-05بو�زبة امالبو�زبة امالبو�زبة امالبو�زبة امال10611497106114971061149710611497

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-13بو�زبة شC·ءبو�زبة شC·ءبو�زبة شC·ءبو�زبة شC·ء10611375106113751061137510611375

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-13بو�د�س فاطمة الزهراءبو�د�س فاطمة الزهراءبو�د�س فاطمة الزهراءبو�د�س فاطمة الزهراء10421074104210741042107410421074

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-28بوخر�س هندبوخر�س هندبوخر�س هندبوخر�س هند10411114104111141041111410411114

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01بوخريص سك_نةبوخريص سك_نةبوخريص سك_نةبوخريص سك_نة10701113107011131070111310701113

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-13بوخريص محمدبوخريص محمدبوخريص محمدبوخريص محمد10551094105510941055109410551094

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-31بوخريص جناةبوخريص جناةبوخريص جناةبوخريص جناة10561278105612781056127810561278

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-02بوخومية MٔسCيةبوخومية MٔسCيةبوخومية MٔسCيةبوخومية MٔسCية10411197104111971041119710411197

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-01بوبوبوبو���� جهر جهر جهر جهر10591488105914881059148810591488

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-19بو�رية سهامبو�رية سهامبو�رية سهامبو�رية سهام10371157103711571037115710371157

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-20بودار نور ا�#نبودار نور ا�#نبودار نور ا�#نبودار نور ا�#ن10711131107111311071113110711131

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-11بودبوش فاطمة الزهراءبودبوش فاطمة الزهراءبودبوش فاطمة الزهراءبودبوش فاطمة الزهراء10611021106110211061102110611021

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-06بود�ا#ن فاطمة الزهراءبود�ا#ن فاطمة الزهراءبود�ا#ن فاطمة الزهراءبود�ا#ن فاطمة الزهراء10711095107110951071109510711095

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-01بودحمي سCناءبودحمي سCناءبودحمي سCناءبودحمي سCناء10641316106413161064131610641316

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-09بود�ني مرميبود�ني مرميبود�ني مرميبود�ني مرمي10571571105715711057157110571571

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-26بودرار غزالنبودرار غزالنبودرار غزالنبودرار غزالن10501033105010331050103310501033

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-30بودرار فاطنةبودرار فاطنةبودرار فاطنةبودرار فاطنة10501094105010941050109410501094

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-10بودرار مرميبودرار مرميبودرار مرميبودرار مرمي10701075107010751070107510701075

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-21بودراع اIسبودراع اIسبودراع اIسبودراع اIس10621132106211321062113210621132���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-22بودربودربودربودرصصصص مالك مالك مالك مالك10551280105512801055128010551280

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01بودرع Mٔمميةبودرع Mٔمميةبودرع Mٔمميةبودرع Mٔممية10701072107010721070107210701072

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-18بودروس اجلياليلبودروس اجلياليلبودروس اجلياليلبودروس اجلياليل10551299105512991055129910551299

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-16بودر#كة *اÒشةبودر#كة *اÒشةبودر#كة *اÒشةبودر#كة *اÒشة10701084107010841070108410701084
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-19بودشZش اميانبودشZش اميانبودشZش اميانبودشZش اميان10591353105913531059135310591353

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-20بودالل فاطمة الزهراءبودالل فاطمة الزهراءبودالل فاطمة الزهراءبودالل فاطمة الزهراء10591134105911341059113410591134

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10بودومة عامدبودومة عامدبودومة عامدبودومة عامد10601237106012371060123710601237

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-12بود�ن ر^ببود�ن ر^ببود�ن ر^ببود�ن ر^ب10581437105814371058143710581437

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-05بوراية لبىنبوراية لبىنبوراية لبىنبوراية لبىن10571576105715761057157610571576

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-30بورثو ٕاميانبورثو ٕاميانبورثو ٕاميانبورثو ٕاميان10611098106110981061109810611098

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-20بور° حكميةبور° حكميةبور° حكميةبور° حكمية10611108106111081061110810611108

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-25بور° معربور° معربور° معربور° معر10571142105711421057114210571142

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-03بورمحون شC·ءبورمحون شC·ءبورمحون شC·ءبورمحون شC·ء10331066103310661033106610331066

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-10بورمحي Mٔسامءبورمحي Mٔسامءبورمحي Mٔسامءبورمحي Mٔسامء10201114102011141020111410201114

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-27بورح_ل هدىبورح_ل هدىبورح_ل هدىبورح_ل هدى10531162105311621053116210531162

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-02بورح_à زي�ببورح_à زي�ببورح_à زي�ببورح_à زي�ب10551259105512591055125910551259

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-31بورح_à عبد الغاينبورح_à عبد الغاينبورح_à عبد الغاينبورح_à عبد الغاين10561239105612391056123910561239

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-04بورحمي نصريةبورحمي نصريةبورحمي نصريةبورحمي نصرية10541158105411581054115810541158

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-03بوردان ايوببوردان ايوببوردان ايوببوردان ايوب10591169105911691059116910591169

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-08بورزامة شC·ءبورزامة شC·ءبورزامة شC·ءبورزامة شC·ء10701214107012141070121410701214

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-24بورزق فاطمة الزهراءبورزق فاطمة الزهراءبورزق فاطمة الزهراءبورزق فاطمة الزهراء10611169106111691061116910611169

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-20بورزي Mٔسامءبورزي Mٔسامءبورزي Mٔسامءبورزي Mٔسامء10481078104810781048107810481078

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-03بورزيق حسنبورزيق حسنبورزيق حسنبورزيق حسن10501139105011391050113910501139

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-13بورقادي صفاءبورقادي صفاءبورقادي صفاءبورقادي صفاء10381297103812971038129710381297

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-08بورموش Mٔمالبورموش Mٔمالبورموش Mٔمالبورموش Mٔمال10381375103813751038137510381375

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-28بورواي فدوىبورواي فدوىبورواي فدوىبورواي فدوى10601042106010421060104210601042

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-13بوروايل حSانبوروايل حSانبوروايل حSانبوروايل حSان10701116107011161070111610701116

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-03بوروس فدوىبوروس فدوىبوروس فدوىبوروس فدوى10571154105711541057115410571154

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-18بورويص سلمىبورويص سلمىبورويص سلمىبورويص سلمى10611673106116731061167310611673

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-17بورويص مرميبورويص مرميبورويص مرميبورويص مرمي10611085106110851061108510611085

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-08بور�ش شC·ءبور�ش شC·ءبور�ش شC·ءبور�ش شC·ء10201134102011341020113410201134

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-07بور�شة ابÅسامبور�شة ابÅسامبور�شة ابÅسامبور�شة ابÅسام10561233105612331056123310561233

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-28بوزادي هاجربوزادي هاجربوزادي هاجربوزادي هاجر10701244107012441070124410701244

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-22بوزال عبداحلف_ظبوزال عبداحلف_ظبوزال عبداحلف_ظبوزال عبداحلف_ظ10411050104110501041105010411050

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-22بوزاهر جهيانبوزاهر جهيانبوزاهر جهيانبوزاهر جهيان10531071105310711053107110531071

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-28بوزبع �رس#نبوزبع �رس#نبوزبع �رس#نبوزبع �رس#ن10591519105915191059151910591519

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-23بوزرب �سنيبوزرب �سنيبوزرب �سنيبوزرب �سني10371010103710101037101010371010

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01بوزرود نوالبوزرود نوالبوزرود نوالبوزرود نوال10621278106212781062127810621278���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-17بوزرور �دجيةبوزرور �دجيةبوزرور �دجيةبوزرور �دجية10411120104111201041112010411120

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-12بوزtر سارةبوزtر سارةبوزtر سارةبوزtر سارة10381079103810791038107910381079

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-20بوزtري عبدالرحميبوزtري عبدالرحميبوزtري عبدالرحميبوزtري عبدالرحمي10591003105910031059100310591003

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-06بوزهر مرميبوزهر مرميبوزهر مرميبوزهر مرمي10621168106211681062116810621168���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-01بوزوادة مرميبوزوادة مرميبوزوادة مرميبوزوادة مرمي10531148105311481053114810531148

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-01بوز�ن امينبوز�ن امينبوز�ن امينبوز�ن امين10611658106116581061165810611658

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-18بوز�ن �دجيةبوز�ن �دجيةبوز�ن �دجيةبوز�ن �دجية10481341104813411048134110481341

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-02بوز�ن �دجيةبوز�ن �دجيةبوز�ن �دجيةبوز�ن �دجية10711101107111011071110110711101

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-18بوز�ن tوsربوز�ن tوsربوز�ن tوsربوز�ن tوsر10611306106113061061130610611306

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-15بوز�ن يو�سبوز�ن يو�سبوز�ن يو�سبوز�ن يو�س10611467106114671061146710611467

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-21بوزيت رqاءبوزيت رqاءبوزيت رqاءبوزيت رqاء10371449103714491037144910371449

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-17بوزبوزبوزبوزحيحيحيحي Iدية Iدية Iدية Iدية10581513105815131058151310581513

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-30بوزيد حسCناءبوزيد حسCناءبوزيد حسCناءبوزيد حسCناء10481153104811531048115310481153

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-19بوزيد حفصةبوزيد حفصةبوزيد حفصةبوزيد حفصة10381147103811471038114710381147

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-20بوزيد �دجيةبوزيد �دجيةبوزيد �دجيةبوزيد �دجية10491233104912331049123310491233
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-28بوزيد زهرةبوزيد زهرةبوزيد زهرةبوزيد زهرة10491001104910011049100110491001

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-12بوزيد زي�ببوزيد زي�ببوزيد زي�ببوزيد زي�ب10481029104810291048102910481029

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-20بوزيد سارةبوزيد سارةبوزيد سارةبوزيد سارة10631036106310361063103610631036

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-18بوزيد ف�ي�ةبوزيد ف�ي�ةبوزيد ف�ي�ةبوزيد ف�ي�ة10601025106010251060102510601025

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-06بوزيد لوبنةبوزيد لوبنةبوزيد لوبنةبوزيد لوبنة10571468105714681057146810571468

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01بوزيدي �لميةبوزيدي �لميةبوزيدي �لميةبوزيدي �لمية10641363106413631064136310641363

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-15بوزيدي زهريبوزيدي زهريبوزيدي زهريبوزيدي زهري10641047106410471064104710641047

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-06بوزيدي مرميبوزيدي مرميبوزيدي مرميبوزيدي مرمي10621117106211171062111710621117���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-22بوزيدي مرميبوزيدي مرميبوزيدي مرميبوزيدي مرمي10581080105810801058108010581080

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-28بوز#ر موىسبوز#ر موىسبوز#ر موىسبوز#ر موىس10481100104811001048110010481100

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-29بوسامل زtر�ءبوسامل زtر�ءبوسامل زtر�ءبوسامل زtر�ء10561172105611721056117210561172

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-08بوسCبع MٔسامءبوسCبع MٔسامءبوسCبع MٔسامءبوسCبع Mٔسامء10631373106313731063137310631373

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-12بوسCتان MٔيوببوسCتان MٔيوببوسCتان MٔيوببوسCتان Mٔيوب10411079104110791041107910411079

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-25بوسCتان فبوسCتان فبوسCتان فبوسCتان فؤؤؤؤاداداداد10411193104111931041119310411193

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-23بوسCتان كزنةبوسCتان كزنةبوسCتان كزنةبوسCتان كزنة10561176105611761056117610561176

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-08بوسCتاين IديةبوسCتاين IديةبوسCتاين IديةبوسCتاين Iدية10541091105410911054109110541091

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-08بوسCتة �در�يس مرميبوسCتة �در�يس مرميبوسCتة �در�يس مرميبوسCتة �در�يس مرمي10331064103310641033106410331064

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-03بوسCتة عبد احلقبوسCتة عبد احلقبوسCتة عبد احلقبوسCتة عبد احلق10591566105915661059156610591566

ىتىتىتىت مسرية مسرية مسرية مسرية10531137105311371053113710531137 CبوسCبوسCبوسCنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01بوسTTTT007

ىتىتىتىت شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10411024104110241041102410411024 CبوسCبوسCبوسCن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-15بوسUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاU017ا

ىتىتىتىت محمد محمد محمد محمد10541012105410121054101210541012 CبوسCبوسCبوسCيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-01بوسMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT013

ىتىتىتىت Iدية Iدية Iدية Iدية10501001105010011050100110501001 CبوسCبوسCبوسC010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-06بوس

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-04بوسدرة Mٔمنيبوسدرة Mٔمنيبوسدرة Mٔمنيبوسدرة Mٔمني10141120101411201014112010141120

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-30بوبوبوبورسرسرسرس�ان زtر�ء�ان زtر�ء�ان زtر�ء�ان زtر�ء10601069106010691060106910601069

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-14بوسعيد هدىبوسعيد هدىبوسعيد هدىبوسعيد هدى10711087107110871071108710711087

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-20بوسعيدي سعادبوسعيدي سعادبوسعيدي سعادبوسعيدي سعاد10611068106110681061106810611068

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-04بوسكر Mٔيوببوسكر Mٔيوببوسكر Mٔيوببوسكر Mٔيوب10571454105714541057145410571454

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-19بوسكري tوsربوسكري tوsربوسكري tوsربوسكري tوsر10371467103714671037146710371467

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20بوسكني امميةبوسكني امميةبوسكني امميةبوسكني اممية10701240107012401070124010701240

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-10بوسلمي Mٔيوببوسلمي Mٔيوببوسلمي Mٔيوببوسلمي Mٔيوب10591311105913111059131110591311

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-08بوسلمي زي�ببوسلمي زي�ببوسلمي زي�ببوسلمي زي�ب10491124104911241049112410491124

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-19بوسام� خوبوسام� خوبوسام� خوبوسام� خو����10571560105715601057156010571560

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-20بومساكن د*اءبومساكن د*اءبومساكن د*اءبومساكن د*اء10551109105511091055110910551109

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-30بوسCناسل شC·ءبوسCناسل شC·ءبوسCناسل شC·ءبوسCناسل شC·ء10461005104610051046100510461005

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-12بوسCنة خوبوسCنة خوبوسCنة خوبوسCنة خو����10371253103712531037125310371253

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-14بوسCنوس رضوانبوسCنوس رضوانبوسCنوس رضوانبوسCنوس رضوان10591881105918811059188110591881

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-06بوسCين اسCيةبوسCين اسCيةبوسCين اسCيةبوسCين اسCية10381374103813741038137410381374

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-14بوسهمني زي�ببوسهمني زي�ببوسهمني زي�ببوسهمني زي�ب10531089105310891053108910531089

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-05بوسCيف حسCناءبوسCيف حسCناءبوسCيف حسCناءبوسCيف حسCناء10611066106110661061106610611066

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-19بوش راضيةبوش راضيةبوش راضيةبوش راضية10501255105012551050125510501255

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-01بوشاري ام_نةبوشاري ام_نةبوشاري ام_نةبوشاري ام_نة10561039105610391056103910561039

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-07بوشان مسيةبوشان مسيةبوشان مسيةبوشان مسية10211005102110051021100510211005

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-01بوشاو#ر زtر�ءبوشاو#ر زtر�ءبوشاو#ر زtر�ءبوشاو#ر زtر�ء10491013104910131049101310491013

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-18بوشCتاوي زهريةبوشCتاوي زهريةبوشCتاوي زهريةبوشCتاوي زهرية10621097106210971062109710621097���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-05بوشCتة بورشىبوشCتة بورشىبوشCتة بورشىبوشCتة بورشى10491271104912711049127110491271

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22بورشة مرميبورشة مرميبورشة مرميبورشة مرمي10481335104813351048133510481335

10641134106411341064113410641134àبورشو هنيàبورشو هنيàبورشو هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-20بورشو هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT007

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-04بورشيط ٕاميانبورشيط ٕاميانبورشيط ٕاميانبورشيط ٕاميان10611264106112641061126410611264

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-21بوشعابوشعابوشعابوشعا���� جهر جهر جهر جهر10491404104914041049140410491404
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-01بوشعيب امميةبوشعيب امميةبوشعيب امميةبوشعيب اممية10501070105010701050107010501070

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-03بوشعني مرميبوشعني مرميبوشعني مرميبوشعني مرمي10491252104912521049125210491252

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-21بوشقفة زي�ببوشقفة زي�ببوشقفة زي�ببوشقفة زي�ب10381167103811671038116710381167

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-08بوصاري اميانبوصاري اميانبوصاري اميانبوصاري اميان10491366104913661049136610491366

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-07بوصاك مرميبوصاك مرميبوصاك مرميبوصاك مرمي10461077104610771046107710461077

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-28بوصبون مرميبوصبون مرميبوصبون مرميبوصبون مرمي10531132105311321053113210531132

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-01بورصندال شC·ءبورصندال شC·ءبورصندال شC·ءبورصندال شC·ء10371349103713491037134910371349

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-08بوصف_�ة حسنبوصف_�ة حسنبوصف_�ة حسنبوصف_�ة حسن10601338106013381060133810601338

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-02بوصف_�ة سك_نةبوصف_�ة سك_نةبوصف_�ة سك_نةبوصف_�ة سك_نة10621167106211671062116710621167���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-14بورضيف Mٔيوببورضيف Mٔيوببورضيف Mٔيوببورضيف Mٔيوب10611636106116361061163610611636

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-11بوضور شC·ءبوضور شC·ءبوضور شC·ءبوضور شC·ء10541304105413041054130410541304

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-06بوطارت tوsربوطارت tوsربوطارت tوsربوطارت tوsر10701327107013271070132710701327

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-14بوطايف سك_نةبوطايف سك_نةبوطايف سك_نةبوطايف سك_نة10531157105311571053115710531157

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-05بوطايف عبد هللابوطايف عبد هللابوطايف عبد هللابوطايف عبد هللا10551132105511321055113210551132

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-19بوطالب جوادبوطالب جوادبوطالب جوادبوطالب جواد10491265104912651049126510491265

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-15بوطاهري حسنبوطاهري حسنبوطاهري حسنبوطاهري حسن10571100105711001057110010571100

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-01بوطاهري زهراءبوطاهري زهراءبوطاهري زهراءبوطاهري زهراء10481319104813191048131910481319

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-10بوطبوط مروانبوطبوط مروانبوطبوط مروانبوطبوط مروان10481146104811461048114610481146

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-04-26بوطرف وqدانبوطرف وqدانبوطرف وqدانبوطرف وqدان10501262105012621050126210501262

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-12بوطعم حSانبوطعم حSانبوطعم حSانبوطعم حSان10411200104112001041120010411200

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-17بوطالن زي�ببوطالن زي�ببوطالن زي�ببوطالن زي�ب10701032107010321070103210701032

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-03بوطهري فاطمة الزهراءبوطهري فاطمة الزهراءبوطهري فاطمة الزهراءبوطهري فاطمة الزهراء10611110106111101061111010611110

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-10بوطيب حسCناءبوطيب حسCناءبوطيب حسCناءبوطيب حسCناء10561383105613831056138310561383

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-12بوبوبوبوظظظظهر ٕاميانهر ٕاميانهر ٕاميانهر ٕاميان10481400104814001048140010481400

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-26بوعبديل املهديبوعبديل املهديبوعبديل املهديبوعبديل املهدي10541015105410151054101510541015

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-26بوعبيد Mٔم_نةبوعبيد Mٔم_نةبوعبيد Mٔم_نةبوعبيد Mٔم_نة10591627105916271059162710591627

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-22بوعبيد محمدبوعبيد محمدبوعبيد محمدبوعبيد محمد10611143106111431061114310611143

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10بوعبيد جهربوعبيد جهربوعبيد جهربوعبيد جهر10611524106115241061152410611524

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-17بوعبيدي ادر�سبوعبيدي ادر�سبوعبيدي ادر�سبوعبيدي ادر�س10481131104811311048113110481131

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-26بو*رتوس �سنيبو*رتوس �سنيبو*رتوس �سنيبو*رتوس �سني10411073104110731041107310411073

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-11بو*دل بو*دل بو*دل بو*دل مقمقمقمقرررر10501253105012531050125310501253

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-15بو*دي سCناءبو*دي سCناءبو*دي سCناءبو*دي سCناء10701149107011491070114910701149

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-23بوعرفة امميةبوعرفة امميةبوعرفة امميةبوعرفة اممية10461083104610831046108310461083

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-26بوعزة اسامعيلبوعزة اسامعيلبوعزة اسامعيلبوعزة اسامعيل10501130105011301050113010501130

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-28بوعزيوي يوسفبوعزيوي يوسفبوعزيوي يوسفبوعزيوي يوسف10371226103712261037122610371226

هتهتهتهتاجاجاجاج10601051106010511060105110601051 Uبوعشلوج ٕاUبوعشلوج ٕاUبوعشلوج ٕاU025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-05بوعشلوج ٕا

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-11بوعصابة عبدالرحامنبوعصابة عبدالرحامنبوعصابة عبدالرحامنبوعصابة عبدالرحامن10641214106412141064121410641214

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-14بوعصيد بورشىبوعصيد بورشىبوعصيد بورشىبوعصيد بورشى10571077105710771057107710571077

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-18بوعطر الهامبوعطر الهامبوعطر الهامبوعطر الهام10501216105012161050121610501216

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-12بوعطر رضوانبوعطر رضوانبوعطر رضوانبوعطر رضوان10591097105910971059109710591097

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-30بو*الم بورشىبو*الم بورشىبو*الم بورشىبو*الم بورشى10551217105512171055121710551217

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-18بو*اليم فاطمة الزهراءبو*اليم فاطمة الزهراءبو*اليم فاطمة الزهراءبو*اليم فاطمة الزهراء10381314103813141038131410381314

10491134104911341049113410491134àبو*لولو هنيàبو*لولو هنيàبو*لولو هنيàيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-08بو*لولو هنيMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ 033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-03بو*يل انصافبو*يل انصافبو*يل انصافبو*يل انصاف10701205107012051070120510701205

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20بو*يل ليىلبو*يل ليىلبو*يل ليىلبو*يل ليىل10591548105915481059154810591548

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-12بو*يل نعميةبو*يل نعميةبو*يل نعميةبو*يل نعمية10551175105511751055117510551175

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-31بوعاممة هاجربوعاممة هاجربوعاممة هاجربوعاممة هاجر10481201104812011048120110481201

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-09بومعر عبدالرحامنبومعر عبدالرحامنبومعر عبدالرحامنبومعر عبدالرحامن10551352105513521055135210551352

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-08بوعنان الكVريةبوعنان الكVريةبوعنان الكVريةبوعنان الكVرية10381163103811631038116310381163
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-20بوعنان اميانبوعنان اميانبوعنان اميانبوعنان اميان10551180105511801055118010551180

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-02بوعنان دنيابوعنان دنيابوعنان دنيابوعنان دنيا10611624106116241061162410611624

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-28بوعنان سعدبوعنان سعدبوعنان سعدبوعنان سعد10641100106411001064110010641100

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-12بوعنفري حمسنبوعنفري حمسنبوعنفري حمسنبوعنفري حمسن10531160105311601053116010531160

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-25بوعنين اسامةبوعنين اسامةبوعنين اسامةبوعنين اسامة10611699106116991061169910611699

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-21بوعودة بوعودة بوعودة بوعودة ����اداداداد10491017104910171049101710491017

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-29بوعياد شC·ءبوعياد شC·ءبوعياد شC·ءبوعياد شC·ء10581526105815261058152610581526

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-01بوعياد عز#زةبوعياد عز#زةبوعياد عز#زةبوعياد عز#زة10491002104910021049100210491002

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-07بو*Zيس MٔنZسبو*Zيس MٔنZسبو*Zيس MٔنZسبو*Zيس MٔنZس10641119106411191064111910641119

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-13بو*Zيش بوشعيببو*Zيش بوشعيببو*Zيش بوشعيببو*Zيش بوشعيب10711176107111761071117610711176

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-18بوعيطي نورةبوعيطي نورةبوعيطي نورةبوعيطي نورة10551054105510541055105410551054

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-18بوÁابة فاطمة الزهراءبوÁابة فاطمة الزهراءبوÁابة فاطمة الزهراءبوÁابة فاطمة الزهراء10551038105510381055103810551038

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-01بوÁابة نورةبوÁابة نورةبوÁابة نورةبوÁابة نورة10591724105917241059172410591724

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01بوÁابوÁابوÁابوÁامنمنمنمن مشس الضحى مشس الضحى مشس الضحى مشس الضحى10591108105911081059110810591108

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-06بوÁابوÁابوÁابوÁامنمنمنمن جهر جهر جهر جهر10301086103010861030108610301086

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-10بوغنبور سارةبوغنبور سارةبوغنبور سارةبوغنبور سارة10611123106111231061112310611123

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-16بوغنبور لينةبوغنبور لينةبوغنبور لينةبوغنبور لينة10611048106110481061104810611048

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-26بوف�يين جهيانبوف�يين جهيانبوف�يين جهيانبوف�يين جهيان10551041105510411055104110551041

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-16بوفران اUراهميبوفران اUراهميبوفران اUراهميبوفران اUراهمي10211044102110441021104410211044

10411123104111231041112310411123àبوفل´ة هنيàبوفل´ة هنيàبوفل´ة هنيàن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-28بوفل´ة هنيUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاU022ا

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-11بوفلوس فاطمة الزهراءبوفلوس فاطمة الزهراءبوفلوس فاطمة الزهراءبوفلوس فاطمة الزهراء10481081104810811048108110481081

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-23بوفليبوفليبوفليبوفليحححح Mٔممية Mٔممية Mٔممية Mٔممية10571566105715661057156610571566

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-15بويف ا�المبويف ا�المبويف ا�المبويف ا�الم10541287105412871054128710541287

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-06بوقامس شC·ءبوقامس شC·ءبوقامس شC·ءبوقامس شC·ء10631139106311391063113910631139

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-01بوقديدة Mٔيوببوقديدة Mٔيوببوقديدة Mٔيوببوقديدة Mٔيوب10531195105311951053119510531195

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-11بوقد#ر سك_نةبوقد#ر سك_نةبوقد#ر سك_نةبوقد#ر سك_نة10641346106413461064134610641346

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-12بوقسCمي زي�ببوقسCمي زي�ببوقسCمي زي�ببوقسCمي زي�ب10701275107012751070127510701275

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-01بوقشاب ٕاميبوقشاب ٕاميبوقشاب ٕاميبوقشاب ٕاميََََانانانانْْْْ    10421116104211161042111610421116

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-25بوقشوش احلسنيبوقشوش احلسنيبوقشوش احلسنيبوقشوش احلسني10591243105912431059124310591243

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-15بوقطاية مSالبوقطاية مSالبوقطاية مSالبوقطاية مSال10611329106113291061132910611329

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-14بوقطيب اميانبوقطيب اميانبوقطيب اميانبوقطيب اميان10481324104813241048132410481324

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-18بوقفة مرميبوقفة مرميبوقفة مرميبوقفة مرمي10601254106012541060125410601254

10591896105918961059189610591896àبوقلبة هنيàبوقلبة هنيàبوقلبة هنيàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-07بوقلبة هنيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT045

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-09بوقà حكميةبوقà حكميةبوقà حكميةبوقà حكمية10541269105412691054126910541269

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-13بواكدر سف_انبواكدر سف_انبواكدر سف_انبواكدر سف_ان10571285105712851057128510571285

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-28بواكفة فاطمةبواكفة فاطمةبواكفة فاطمةبواكفة فاطمة10501218105012181050121810501218

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-28بوtبريي tوsربوtبريي tوsربوtبريي tوsربوtبريي tوsر10701195107011951070119510701195

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-26بوtرفاوي حفصةبوtرفاوي حفصةبوtرفاوي حفصةبوtرفاوي حفصة10581486105814861058148610581486

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-01بوtرمة املهديبوtرمة املهديبوtرمة املهديبوtرمة املهدي10591700105917001059170010591700

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01بوtرمة صالحبوtرمة صالحبوtرمة صالحبوtرمة صالح10621207106212071062120710621207���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-17بوtرمة معادبوtرمة معادبوtرمة معادبوtرمة معاد10561186105611861056118610561186

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-25بوtرن ا�المبوtرن ا�المبوtرن ا�المبوtرن ا�الم10551075105510751055107510551075

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-25بوtر#زية مروانبوtر#زية مروانبوtر#زية مروانبوtر#زية مروان10611224106112241061122410611224

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-16بوtرمي عز#زةبوtرمي عز#زةبوtرمي عز#زةبوtرمي عز#زة10701167107011671070116710701167

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01بو�طاية دنيابو�طاية دنيابو�طاية دنيابو�طاية دنيا10641096106410961064109610641096

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-23بوكزن Mٔسامءبوكزن Mٔسامءبوكزن Mٔسامءبوكزن Mٔسامء10711236107112361071123610711236

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-09بوكزن �دجيةبوكزن �دجيةبوكزن �دجيةبوكزن �دجية10611018106110181061101810611018

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-28بوكزن يوسفبوكزن يوسفبوكزن يوسفبوكزن يوسف10591120105911201059112010591120

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-05بوtوج سك_نةبوtوج سك_نةبوtوج سك_نةبوtوج سك_نة10501152105011521050115210501152
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-25بوكري فاطمةبوكري فاطمةبوكري فاطمةبوكري فاطمة10591091105910911059109110591091

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-07بوtيو فاطمةبوtيو فاطمةبوtيو فاطمةبوtيو فاطمة10371266103712661037126610371266

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-01بوحلباش محمد Mٔمينبوحلباش محمد Mٔمينبوحلباش محمد Mٔمينبوحلباش محمد Mٔمين10541186105411861054118610541186

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-12بوحليا وqدانبوحليا وqدانبوحليا وqدانبوحليا وqدان10591074105910741059107410591074

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-12بوحلية �لودبوحلية �لودبوحلية �لودبوحلية �لود10701157107011571070115710701157

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-21بوخلري ابÅسامبوخلري ابÅسامبوخلري ابÅسامبوخلري ابÅسام10551144105511441055114410551144

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-18بولعراس حسامبولعراس حسامبولعراس حسامبولعراس حسام10581022105810221058102210581022

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-28بولعزافر ابÅسامبولعزافر ابÅسامبولعزافر ابÅسامبولعزافر ابÅسام10371234103712341037123410371234

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-19بولعيابولعيابولعيابولعياضضضض Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب10601221106012211060122110601221

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-02بولغامن اسCيةبولغامن اسCيةبولغامن اسCيةبولغامن اسCية10611277106112771061127710611277

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-02بولقSادل محزةبولقSادل محزةبولقSادل محزةبولقSادل محزة10561192105611921056119210561192

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-19بولقSادل يوسفبولقSادل يوسفبولقSادل يوسفبولقSادل يوسف10591776105917761059177610591776

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-05بوÈ �دجيةبوÈ �دجيةبوÈ �دجيةبوÈ �دجية10481271104812711048127110481271

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-31بوملسايل رق_ةبوملسايل رق_ةبوملسايل رق_ةبوملسايل رق_ة10411152104111521041115210411152

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-04بولنوار هاجربولنوار هاجربولنوار هاجربولنوار هاجر10371171103711711037117110371171

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-06بولهر�س �ا�بولهر�س �ا�بولهر�س �ا�بولهر�س �ا�10571376105713761057137610571376

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-14بولهرضة اميانبولهرضة اميانبولهرضة اميانبولهرضة اميان10371301103713011037130110371301

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-19بولهية زي�ببولهية زي�ببولهية زي�ببولهية زي�ب10591251105912511059125110591251

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-04بولودن عبد الصمدبولودن عبد الصمدبولودن عبد الصمدبولودن عبد الصمد10141158101411581014115810141158

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-14بولو#رد السعديةبولو#رد السعديةبولو#رد السعديةبولو#رد السعدية10481345104813451048134510481345

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-08بوليد ٕاميانبوليد ٕاميانبوليد ٕاميانبوليد ٕاميان10301099103010991030109910301099

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-18بومارت سCناءبومارت سCناءبومارت سCناءبومارت سCناء10491076104910761049107610491076

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-27بوماÈ الهامبوماÈ الهامبوماÈ الهامبوماÈ الهام10701297107012971070129710701297

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-18بوحمرشة ٕاميانبوحمرشة ٕاميانبوحمرشة ٕاميانبوحمرشة ٕاميان10541316105413161054131610541316

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-27بومد�ن ٕاميانبومد�ن ٕاميانبومد�ن ٕاميانبومد�ن ٕاميان10201089102010891020108910201089

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-21بومروان مسريةبومروان مسريةبومروان مسريةبومروان مسرية10701035107010351070103510701035

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-05بومروان فاطمة الزهراءبومروان فاطمة الزهراءبومروان فاطمة الزهراءبومروان فاطمة الزهراء10141078101410781014107810141078

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-24بومروان نورا�#نبومروان نورا�#نبومروان نورا�#نبومروان نورا�#ن10591696105916961059169610591696

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-16بومزUرة اtرامبومزUرة اtرامبومزUرة اtرامبومزUرة اtرام10551020105510201055102010551020

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-08بومز�ن ابÅسامبومز�ن ابÅسامبومز�ن ابÅسامبومز�ن ابÅسام10381302103813021038130210381302

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-10بومز�ن اtرامبومز�ن اtرامبومز�ن اtرامبومز�ن اtرام10641357106413571064135710641357

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-26بومز�ن ايوببومز�ن ايوببومز�ن ايوببومز�ن ايوب10641211106412111064121110641211

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-27بومعزة رqاءبومعزة رqاءبومعزة رqاءبومعزة رqاء10551105105511051055110510551105

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-16بومعقول �دجيةبومعقول �دجيةبومعقول �دجيةبومعقول �دجية10591093105910931059109310591093

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-09بومقال سلميبومقال سلميبومقال سلميبومقال سلمي10201085102010851020108510201085

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-06بوملسة �دجيةبوملسة �دجيةبوملسة �دجيةبوملسة �دجية10541209105412091054120910541209

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-21بومS´ل �مسنيبومS´ل �مسنيبومS´ل �مسنيبومS´ل �مسني10561358105613581056135810561358

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-02بوµدي سعيدةبوµدي سعيدةبوµدي سعيدةبوµدي سعيدة10601203106012031060120310601203

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-30بوµدي سلمىبوµدي سلمىبوµدي سلمىبوµدي سلمى10611662106116621061166210611662

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-22بوµدي كزنةبوµدي كزنةبوµدي كزنةبوµدي كزنة10571582105715821057158210571582

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-24بوموح حسCناءبوموح حسCناءبوموح حسCناءبوموح حسCناء10491032104910321049103210491032

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-11بومZيش وديعبومZيش وديعبومZيش وديعبومZيش وديع10501085105010851050108510501085

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-01بوIب ليىلبوIب ليىلبوIب ليىلبوIب ليىل10531092105310921053109210531092

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-06بوIرص �دجيةبوIرص �دجيةبوIرص �دجيةبوIرص �دجية10601345106013451060134510601345

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-09بوIرص فاطمةالزهراءبوIرص فاطمةالزهراءبوIرص فاطمةالزهراءبوIرص فاطمةالزهراء10601181106011811060118110601181

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-19بونصري فاطمة الزهراءبونصري فاطمة الزهراءبونصري فاطمة الزهراءبونصري فاطمة الزهراء10701293107012931070129310701293

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08بونعمي حسCناءبونعمي حسCناءبونعمي حسCناءبونعمي حسCناء10591770105917701059177010591770

10601188106011881060118810601188àبونعمي سهيàبونعمي سهيàبونعمي سهيà032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-02بونعمي سهي

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-29بونفاع سك_نةبونفاع سك_نةبونفاع سك_نةبونفاع سك_نة10491145104911451049114510491145
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-10بونفاع فاطمة الزهراءبونفاع فاطمة الزهراءبونفاع فاطمة الزهراءبونفاع فاطمة الزهراء10421028104210281042102810421028

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-19بونقà خوبونقà خوبونقà خوبونقà خو����10371378103713781037137810371378

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-05بونقà فدوىبونقà فدوىبونقà فدوىبونقà فدوى10371451103714511037145110371451

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-27بونوار Mٔسامءبونوار Mٔسامءبونوار Mٔسامءبونوار Mٔسامء10541276105412761054127610541276

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-01بونوار زtر�ءبونوار زtر�ءبونوار زtر�ءبونوار زtر�ء10631104106311041063110410631104

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-05بونوة سلمىبونوة سلمىبونوة سلمىبونوة سلمى10141051101410511014105110141051

10371446103714461037144610371446àبوه هنيàبوه هنيàبوه هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-06بوه هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-17بوهادي محمدبوهادي محمدبوهادي محمدبوهادي محمد10601358106013581060135810601358

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-18بوهابوهابوهابوهامشمشمشمش هاجر هاجر هاجر هاجر10631150106311501063115010631150

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01بوهاين حسنبوهاين حسنبوهاين حسنبوهاين حسن10571420105714201057142010571420

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-30بوهرمي هبةبوهرمي هبةبوهرمي هبةبوهرمي هبة10581306105813061058130610581306

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-13بوهالل �دجيةبوهالل �دجيةبوهالل �دجيةبوهالل �دجية10491307104913071049130710491307

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-27بوهالل سارةبوهالل سارةبوهالل سارةبوهالل سارة10621058106210581062105810621058���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-06بوهالل نورةبوهالل نورةبوهالل نورةبوهالل نورة10621023106210231062102310621023���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-04بوهاليل مسريبوهاليل مسريبوهاليل مسريبوهاليل مسري10611116106111161061111610611116

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-25بوهندة فاطمةبوهندة فاطمةبوهندة فاطمةبوهندة فاطمة10641201106412011064120110641201

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-13بوهوش فاطمةبوهوش فاطمةبوهوش فاطمةبوهوش فاطمة10201008102010081020100810201008

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-30بوهويش حوريةبوهويش حوريةبوهويش حوريةبوهويش حورية10571206105712061057120610571206

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-29بوواشا عفافبوواشا عفافبوواشا عفافبوواشا عفاف10551095105510951055109510551095

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-15بووقا حSانبووقا حSانبووقا حSانبووقا حSان10201013102010131020101310201013

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-13بوو�ض مسريةبوو�ض مسريةبوو�ض مسريةبوو�ض مسرية10491011104910111049101110491011

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-23بو�سني مرميبو�سني مرميبو�سني مرميبو�سني مرمي10701228107012281070122810701228

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-10بويرب#ن لطيفةبويرب#ن لطيفةبويرب#ن لطيفةبويرب#ن لطيفة10611007106110071061100710611007

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-13بوية محمد Mٔمنيبوية محمد Mٔمنيبوية محمد Mٔمنيبوية محمد Mٔمني10371344103713441037134410371344

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-27بوية �سنيبوية �سنيبوية �سنيبوية �سني10371384103713841037138410371384

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-08بوجيي ٕاميانبوجيي ٕاميانبوجيي ٕاميانبوجيي ٕاميان10501045105010451050104510501045

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-16بوحيي محمدبوحيي محمدبوحيي محمدبوحيي محمد10141154101411541014115410141154

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-07بويد هناءبويد هناءبويد هناءبويد هناء10371125103711251037112510371125

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-14بو#رمان اميانبو#رمان اميانبو#رمان اميانبو#رمان اميان10411229104112291041122910411229

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-12بو�شو سك_نةبو�شو سك_نةبو�شو سك_نةبو�شو سك_نة10461052104610521046105210461052

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-08بويغ´دن سك_نةبويغ´دن سك_نةبويغ´دن سك_نةبويغ´دن سك_نة10491029104910291049102910491029

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-14بو#كامن زي�ببو#كامن زي�ببو#كامن زي�ببو#كامن زي�ب10591213105912131059121310591213

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-01بومييض *يلبومييض *يلبومييض *يلبومييض *يل10631012106310121063101210631012

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-17بوينني خوبوينني خوبوينني خوبوينني خو����10571251105712511057125110571251

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-28بيار wسمةبيار wسمةبيار wسمةبيار wسمة10591203105912031059120310591203

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-05بيار مرميبيار مرميبيار مرميبيار مرمي10711209107112091071120910711209

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-10بياري بوشعيببياري بوشعيببياري بوشعيببياري بوشعيب10641082106410821064108210641082

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-04بياز �دجيةبياز �دجيةبياز �دجيةبياز �دجية10631242106312421063124210631242

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-29بيابيابيابياضضضض �دجية �دجية �دجية �دجية10701068107010681070106810701068

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-24بيابيابيابياضضضض خو خو خو خو����10381192103811921038119210381192

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-02بيابيابيابياضضضض مرمي مرمي مرمي مرمي10591235105912351059123510591235

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-06بيايض ف�ي�ةبيايض ف�ي�ةبيايض ف�ي�ةبيايض ف�ي�ة10571136105711361057113610571136

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-15بيايض نعميةبيايض نعميةبيايض نعميةبيايض نعمية10541044105410441054104410541044

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-30بياقري لبىنبياقري لبىنبياقري لبىنبياقري لبىن10481095104810951048109510481095

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-23بيان سعادبيان سعادبيان سعادبيان سعاد10551336105513361055133610551336

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-28ب�Zاري wرشىب�Zاري wرشىب�Zاري wرشىب�Zاري wرشى10541119105411191054111910541119

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-01بيجوان زي�ببيجوان زي�ببيجوان زي�ببيجوان زي�ب10601059106010591060105910601059

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-17بيدان سعادبيدان سعادبيدان سعادبيدان سعاد10411027104110271041102710411027

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-07بيداين املصطفىبيداين املصطفىبيداين املصطفىبيداين املصطفى10571490105714901057149010571490
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-08بيد#ر فبيد#ر فبيد#ر فبيد#ر فؤؤؤؤاداداداد10631192106311921063119210631192

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-03بريزtمي شC·ءبريزtمي شC·ءبريزtمي شC·ءبريزtمي شC·ء10571319105713191057131910571319

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-02برياكن لطيفةبرياكن لطيفةبرياكن لطيفةبرياكن لطيفة10301067103010671030106710301067

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-06بريوك سف_انبريوك سف_انبريوك سف_انبريوك سف_ان10371121103711211037112110371121

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-02بريون سارةبريون سارةبريون سارةبريون سارة10371074103710741037107410371074

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-30بZرشي بZرشي بZرشي بZرشي ����انانانان10301046103010461030104610301046

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-29بيض اليام حSانبيض اليام حSانبيض اليام حSانبيض اليام حSان10641043106410431064104310641043

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-05بيضور بدربيضور بدربيضور بدربيضور بدر10541278105412781054127810541278

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-07بيبيبيبييضيضيضيض زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب10591049105910491059104910591049

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-17بيكجوان �دجيةبيكجوان �دجيةبيكجوان �دجيةبيكجوان �دجية10701117107011171070111710701117

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-29بSZور ببSZور ببSZور ببSZور بثثثثSZةSZةSZةSZة10201098102010981020109810201098

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU18-10-1997هيقي املهديUهيقي املهديUهيقي املهديUهيقي املهدي10581172105811721058117210581172

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU22-11-2000هيقي رqاءUهيقي رqاءUهيقي رqاءUهيقي رqاء10591762105917621059176210591762

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU23-10-1999هيقي فاطمة الزهراءUهيقي فاطمة الزهراءUهيقي فاطمة الزهراءUهيقي فاطمة الزهراء10581408105814081058140810581408

ي سك_نةي سك_نةي سك_نةي سك_نة10381234103812341038123410381234 031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجU22-05-1999هيUهيUهيUهي����

يييييييي جنوى جنوى جنوى جنوى10581462105814621058146210581462 024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-04بببب

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-18بZ_ا سلمىبZ_ا سلمىبZ_ا سلمىبZ_ا سلمى10581612105816121058161210581612

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-�17بت حكمية�بت حكمية�بت حكمية�بت حكمية10711219107112191071121910711219

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�30بت �دجية�بت �دجية�بت �دجية�بت �دجية10641202106412021064120210641202

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-�25بت زtر�ء�بت زtر�ء�بت زtر�ء�بت زtر�ء10581426105814261058142610581426

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-�14بت عبدالرحامن�بت عبدالرحامن�بت عبدالرحامن�بت عبدالرحامن10711118107111181071111810711118

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-��01ن مSار��ن مSار��ن مSار��ن مSار10561230105612301056123010561230

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-�19ج ا�#ن �دجية�ج ا�#ن �دجية�ج ا�#ن �دجية�ج ا�#ن �دجية10711008107110081071100810711008

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-�01جر محمد�جر محمد�جر محمد�جر محمد10701178107011781070117810701178

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-�21° هبة�° هبة�° هبة�° هبة10531052105310521053105210531052

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-�30ر�ر�ر�رخيخيخيخيي محمدي محمدي محمدي محمد10641144106411441064114410641144

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-�15ر�ر�ر�رخيخيخيخيي نعميةي نعميةي نعميةي نعمية10631121106311211063112110631121

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-�25شCتوtت �شCتوtت �شCتوtت �شCتوtت حضحضحضحضىىىى10481391104813911048139110481391

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-�24فغي فاطمة الزهراء�فغي فاطمة الزهراء�فغي فاطمة الزهراء�فغي فاطمة الزهراء10601256106012561060125610601256

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-�20يق wرشى�يق wرشى�يق wرشى�يق wرشى10631299106312991063129910631299

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-�24يق حسCناء�يق حسCناء�يق حسCناء�يق حسCناء10591314105913141059131410591314

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-�07يق سCناء�يق سCناء�يق سCناء�يق سCناء10631082106310821063108210631082

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-�30يق مSري�يق مSري�يق مSري�يق مSري10621204106212041062120410621204���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-����27((((مية لطيفةمية لطيفةمية لطيفةمية لطيفة10591325105913251059132510591325

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-�01مر عبداجلليل�مر عبداجلليل�مر عبداجلليل�مر عبداجلليل10621071106210711062107110621071���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-�10مكوtت �مكوtت �مكوtت �مكوtت ����انانانان10571169105711691057116910571169

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-�02جنارت ٕالهام�جنارت ٕالهام�جنارت ٕالهام�جنارت ٕالهام10141178101411781014117810141178

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-�25هل هند�هل هند�هل هند�هل هند10541073105410731054107310541073

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-�14ود شC·ء�ود شC·ء�ود شC·ء�ود شC·ء10371368103713681037136810371368

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-�13ودي �رسى�ودي �رسى�ودي �رسى�ودي �رسى10201115102011151020111510201115

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-11تبات زtر�ءتبات زtر�ءتبات زtر�ءتبات زtر�ء10601182106011821060118210601182

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-04تباÂ سCناءتباÂ سCناءتباÂ سCناءتباÂ سCناء10631293106312931063129310631293

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-17تبارك سف_انتبارك سف_انتبارك سف_انتبارك سف_ان10701144107011441070114410701144

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-16تباع Mٔمنيتباع Mٔمنيتباع Mٔمنيتباع Mٔمني10581316105813161058131610581316

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-23تباع سهامتباع سهامتباع سهامتباع سهام10371287103712871037128710371287

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-06تباع مرميتباع مرميتباع مرميتباع مرمي10591477105914771059147710591477

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-09تباع هبةتباع هبةتباع هبةتباع هبة10581375105813751058137510581375

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-03تباعي اtرامتباعي اtرامتباعي اtرامتباعي اtرام10591630105916301059163010591630

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30تباعي زبيدةتباعي زبيدةتباعي زبيدةتباعي زبيدة10581487105814871058148710581487
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-31تباعي سف_انتباعي سف_انتباعي سف_انتباعي سف_ان10551208105512081055120810551208

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03تباعي *اÒشةتباعي *اÒشةتباعي *اÒشةتباعي *اÒشة10601179106011791060117910601179

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-02ت شت ٕاtرامت شت ٕاtرامت شت ٕاtرامت شت ٕاtرام10201080102010801020108010201080

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-18تبني محمدتبني محمدتبني محمدتبني محمد10571265105712651057126510571265

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-28ختختختختساوي معرساوي معرساوي معرساوي معر10631306106313061063130610631306

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-18تدماوي جهرتدماوي جهرتدماوي جهرتدماوي جهر10491318104913181049131810491318

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø11-02-2000رايب �دجيةøرايب �دجيةøرايب �دجيةøرايب �دجية10591635105916351059163510591635

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø10-03-1999رايب سCناءøرايب سCناءøرايب سCناءøرايب سCناء10571321105713211057132110571321

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø09-11-1997رايب سCناءøرايب سCناءøرايب سCناءøرايب سCناء10571190105711901057119010571190

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø26-12-2000رايب مروانøرايب مروانøرايب مروانøرايب مروان10611608106116081061160810611608

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø14-05-1999ر^وي فاطمة الزهراءøر^وي فاطمة الزهراءøر^وي فاطمة الزهراءøر^وي فاطمة الزهراء10581340105813401058134010581340

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø27-01-2000ر^وي فاطمة الزهراءøر^وي فاطمة الزهراءøر^وي فاطمة الزهراءøر^وي فاطمة الزهراء10561281105612811056128110561281

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø20-06-1999ربوي امميةøربوي امميةøربوي امميةøربوي اممية10301085103010851030108510301085

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø08-09-1998ريب �سCميةøريب �سCميةøريب �سCميةøريب �سCمية10701141107011411070114110701141

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø24-02-1999رزار جهرøرزار جهرøرزار جهرøرزار جهر10551186105511861055118610551186

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø12-01-1997ريك وفاءøريك وفاءøريك وفاءøريك وفاء10571133105711331057113310571133

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø08-12-2000زدو#ن فاطمةøزدو#ن فاطمةøزدو#ن فاطمةøزدو#ن فاطمة10611598106115981061159810611598

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø11-09-2000زيم وصالøزيم وصالøزيم وصالøزيم وصال10561329105613291056132910561329

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجç14-03-1998ساموي مرادçساموي مرادçساموي مرادçساموي مراد10481172104811721048117210481172

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجç15-06-1995سواري معادçسواري معادçسواري معادçسواري معاد10461013104610131046101310461013

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجç02-09-2000سويل رشوقçسويل رشوقçسويل رشوقçسويل رشوق10581515105815151058151510581515

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجç12-03-1998رشافت Mٔمميةçرشافت Mٔمميةçرشافت Mٔمميةçرشافت Mٔممية10631124106311241063112410631124

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-25تغزوان اسامةتغزوان اسامةتغزوان اسامةتغزوان اسامة10141148101411481014114810141148

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-03تغزوان محزةتغزوان محزةتغزوان محزةتغزوان محزة10201101102011011020110110201101

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-17تغزوان ح_اةتغزوان ح_اةتغزوان ح_اةتغزوان ح_اة10371123103711231037112310371123

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-10تفاح محمدتفاح محمدتفاح محمدتفاح محمد10591798105917981059179810591798

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-19تفاس وصالتفاس وصالتفاس وصالتفاس وصال10541317105413171054131710541317

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-23تفال اtرامتفال اtرامتفال اtرامتفال اtرام10211030102110301021103010211030

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-21تفال�ا زي�بتفال�ا زي�بتفال�ا زي�بتفال�ا زي�ب10381270103812701038127010381270

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-19تقايف tوsرتقايف tوsرتقايف tوsرتقايف tوsر10591718105917181059171810591718

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-15تقي زي�بتقي زي�بتقي زي�بتقي زي�ب10541033105410331054103310541033

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-17تقني tوsرتقني tوsرتقني tوsرتقني tوsر10371377103713771037137710371377

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø01-09-1999اكين شC·ءøاكين شC·ءøاكين شC·ءøاكين شC·ء10301090103010901030109010301090

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-28تالت فاطمة الزهراءتالت فاطمة الزهراءتالت فاطمة الزهراءتالت فاطمة الزهراء10491245104912451049124510491245

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-01متمتمتمتاوسني فاطمة الزهراءاوسني فاطمة الزهراءاوسني فاطمة الزهراءاوسني فاطمة الزهراء10491066104910661049106610491066

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-18متمتمتمتر ماريةر ماريةر ماريةر مارية10371108103711081037110810371108

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-05متمتمتمتراين سوم_ةراين سوم_ةراين سوم_ةراين سوم_ة10581213105812131058121310581213

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-20متمتمتمتÛو عبد العز#زÛو عبد العز#زÛو عبد العز#زÛو عبد العز#ز10331027103310271033102710331027

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-08متمتمتمتودي حكميةودي حكميةودي حكميةودي حكمية10421009104210091042100910421009

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-02متمتمتمتوس حSانوس حSانوس حSانوس حSان10531173105311731053117310531173

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-04متمتمتمتري اسامءري اسامءري اسامءري اسامء10551351105513511055135110551351

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26متمتمتمتمي فاطمة الزهراءمي فاطمة الزهراءمي فاطمة الزهراءمي فاطمة الزهراء10631173106311731063117310631173

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-06تنال اtرامتنال اtرامتنال اtرامتنال اtرام10551323105513231055132310551323

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01تنان مرميتنان مرميتنان مرميتنان مرمي10411115104111151041111510411115

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-06تزنفت فاطمةتزنفت فاطمةتزنفت فاطمةتزنفت فاطمة10421111104211111042111110421111

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-08تنفلت شC·ءتنفلت شC·ءتنفلت شC·ءتنفلت شC·ء10591166105911661059116610591166

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-13هتهتهتهتيل معتصم ^×يل معتصم ^×يل معتصم ^×يل معتصم ^×10371460103714601037146010371460

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-01توايت جهرتوايت جهرتوايت جهرتوايت جهر10701237107012371070123710701237

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-12توام جهرتوام جهرتوام جهرتوام جهر10581494105814941058149410581494
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-14تورا سك_نةتورا سك_نةتورا سك_نةتورا سك_نة10561080105610801056108010561080

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-26تورايب نورةتورايب نورةتورايب نورةتورايب نورة10481245104812451048124510481245

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-07توري يوسفتوري يوسفتوري يوسفتوري يوسف10591450105914501059145010591450

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22تويص ليىلتويص ليىلتويص ليىلتويص ليىل10491340104913401049134010491340

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20توف_د حوريةتوف_د حوريةتوف_د حوريةتوف_د حورية10621212106212121062121210621212���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-09توف_ق Mٔوسامةتوف_ق Mٔوسامةتوف_ق Mٔوسامةتوف_ق Mٔوسامة10591660105916601059166010591660

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13توف_ق شC·ءتوف_ق شC·ءتوف_ق شC·ءتوف_ق شC·ء10581555105815551058155510581555

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-19توف_ق شC·ءتوف_ق شC·ءتوف_ق شC·ءتوف_ق شC·ء10611627106116271061162710611627

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10توقة محمدتوقة محمدتوقة محمدتوقة محمد10501187105011871050118710501187

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04تويك املهديتويك املهديتويك املهديتويك املهدي10141062101410621014106210141062

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-17تومليلت ٕاسامعيلتومليلت ٕاسامعيلتومليلت ٕاسامعيلتومليلت ٕاسامعيل10411201104112011041120110411201

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-29تويم ع£نتويم ع£نتويم ع£نتويم ع£ن10581292105812921058129210581292

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-23تو�زة حSانتو�زة حSانتو�زة حSانتو�زة حSان10381188103811881038118810381188

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-13توجير �لميةتوجير �لميةتوجير �لميةتوجير �لمية10141164101411641014116410141164

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-25تويف_ال اسامءتويف_ال اسامءتويف_ال اسامءتويف_ال اسامء10371233103712331037123310371233

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-22تيÅسCيو#ن ابÅسامتيÅسCيو#ن ابÅسامتيÅسCيو#ن ابÅسامتيÅسCيو#ن ابÅسام10491227104912271049122710491227

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-07تريس عصامتريس عصامتريس عصامتريس عصام10641237106412371064123710641237

10611083106110831061108310611083àسري هنيZتàسري هنيZتàسري هنيZتàسري هنيZيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-11تCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 004الالالالثثثثانوية إال*دادية

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-30تيكوعناب احسانتيكوعناب احسانتيكوعناب احسانتيكوعناب احسان10381182103811821038118210381182

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجø02-04-2000ميو�س نعميةøميو�س نعميةøميو�س نعميةøميو�س نعمية10541260105412601054126010541260

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-17تيوك �مسنيتيوك �مسنيتيوك �مسنيتيوك �مسني10481320104813201048132010481320

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجTTTT09-01-2002بت ٕاميانبت ٕاميانبت ٕاميانبت ٕاميان10541356105413561054135610541356

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجTTTT16-01-1996بت شC·ءبت شC·ءبت شC·ءبت شC·ء10641037106410371064103710641037

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجTTTT16-03-1999بث خوبث خوبث خوبث خو����10141123101411231014112310141123

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجTTTT20-09-1997بZت يوسفبZت يوسفبZت يوسفبZت يوسف10581165105811651058116510581165

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجTTTT14-03-2001ملة شC·ءملة شC·ءملة شC·ءملة شC·ء10561374105613741056137410561374

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-15ثلثلثلثليثيثيثيث سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة10381073103810731038107310381073

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-19مثمثمثمثرية لبىنرية لبىنرية لبىنرية لبىن10711180107111801071118010711180

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-06مثمثمثمثني فاطمة الزهراءني فاطمة الزهراءني فاطمة الزهراءني فاطمة الزهراء10591752105917521059175210591752

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq03-03-2001ا^ اخلري مسيةqا^ اخلري مسيةqا^ اخلري مسيةqا^ اخلري مسية10591803105918031059180310591803

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq18-07-1997ا^اخلري سك_نةqا^اخلري سك_نةqا^اخلري سك_نةqا^اخلري سك_نة10591231105912311059123110591231

10701215107012151070121510701215àر مجيUاqàر مجيUاqàر مجيUاqàر مجيUاq17-02-2000يدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اU011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq09-08-2001اUر tوsرqاUر tوsرqاUر tوsرqاUر tوsر10381391103813911038139110381391

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq18-02-1998اUر مرميqاUر مرميqاUر مرميqاUر مرمي10591306105913061059130610591306

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq18-08-2000اUري اسامءqاUري اسامءqاUري اسامءqاUري اسامء10491330104913301049133010491330

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq02-09-1999ابية جنيبqابية جنيبqابية جنيبqابية جنيب10331043103310431033104310331043

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq23-12-1995ادري حفصةqادري حفصةqادري حفصةqادري حفصة10581076105810761058107610581076

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq18-12-2000ار#ر هشامqار#ر هشامqار#ر هشامqار#ر هشام10571535105715351057153510571535

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq19-11-1997ايل عز#زةqايل عز#زةqايل عز#زةqايل عز#زة10541117105411171054111710541117

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-23جVار اسامءجVار اسامءجVار اسامءجVار اسامء10211001102110011021100110211001

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20جVار *اÒشةجVار *اÒشةجVار *اÒشةجVار *اÒشة10701192107011921070119210701192

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-23جVار غنميةجVار غنميةجVار غنميةجVار غنمية10561305105613051056130510561305

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-20جVاري املهديجVاري املهديجVاري املهديجVاري املهدي10601014106010141060101410601014

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-20جVاري سCناءجVاري سCناءجVاري سCناءجVاري سCناء10531206105312061053120610531206

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-29جVاطل عز#زةجVاطل عز#زةجVاطل عز#زةجVاطل عز#زة10601118106011181060111810601118

10701210107012101070121010701210àال هنيVجàال هنيVجàال هنيVجàال هنيVيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-25جCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اU011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-11-27جVان سارةجVان سارةجVان سارةجVان سارة10591001105910011059100110591001

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-02جVا#ر ^هيةجVا#ر ^هيةجVا#ر ^هيةجVا#ر ^هية10631189106311891063118910631189

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq08-06-1999ربايل حسCناءqربايل حسCناءqربايل حسCناءqربايل حسCناء10591511105915111059151110591511
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq18-04-1993ربان اميانqربان اميانqربان اميانqربان اميان10561004105610041056100410561004

10611065106110651061106510611065Èربان عبداملاqÈربان عبداملاqÈربان عبداملاqÈربان عبداملاq04-08-1995يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 003الالالالثثثثانوية إال*دادية

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq08-07-1997ربان مرميqربان مرميqربان مرميqربان مرمي10531088105310881053108810531088

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq14-04-1999ربان هندqربان هندqربان هندqربان هند10611381106113811061138110611381

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq01-07-1999ربان يوسفqربان يوسفqربان يوسفqربان يوسف10571353105713531057135310571353

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq27-12-2001رباين هدىqرباين هدىqرباين هدىqرباين هدى10561398105613981056139810561398

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq22-06-1998ربيت الزهرةqربيت الزهرةqربيت الزهرةqربيت الزهرة10571228105712281057122810571228

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq25-02-2001ربو طارقqربو طارقqربو طارقqربو طارق10551334105513341055133410551334

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq04-11-1999ربون معاذqربون معاذqربون معاذqربون معاذ10551230105512301055123010551230

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02جVيل خوجVيل خوجVيل خوجVيل خو����10371360103713601037136010371360

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-11جVيل دنياجVيل دنياجVيل دنياجVيل دنيا10531122105311221053112210531122

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-28جVلني ام_نةجVلني ام_نةجVلني ام_نةجVلني ام_نة10491204104912041049120410491204

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10جVناوي مسريةجVناوي مسريةجVناوي مسريةجVناوي مسرية10591544105915441059154410591544

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-12جVور MٔمميةجVور MٔمميةجVور MٔمميةجVور Mٔممية10551287105512871055128710551287

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-01جVوري ٕاميانجVوري ٕاميانجVوري ٕاميانجVوري ٕاميان10371013103710131037101310371013

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-06جVري محيدجVري محيدجVري محيدجVري محيد10581416105814161058141610581416

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-11جVري مسيةجVري مسيةجVري مسيةجVري مسية10381265103812651038126510381265

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-27جVيلو ٕاtرامجVيلو ٕاtرامجVيلو ٕاtرامجVيلو ٕاtرام10141227101412271014122710141227

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-10حجدود رشفحجدود رشفحجدود رشفحجدود رشف10531140105311401053114010531140

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-01حجيدي بوUكرحجيدي بوUكرحجيدي بوUكرحجيدي بوUكر10631338106313381063133810631338

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq23-04-1998داد اميانqداد اميانqداد اميانqداد اميان10411082104110821041108210411082

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq01-12-1998دار دنياqدار دنياqدار دنياqدار دنيا10381199103811991038119910381199

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq10-07-1998دة مرميqدة مرميqدة مرميqدة مرمي10491189104911891049118910491189

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq04-01-2001دع �رسىqدع �رسىqدع �رسىqدع �رسى10571539105715391057153910571539

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq06-10-1999دعي نعميةqدعي نعميةqدعي نعميةqدعي نعمية10641258106412581064125810641258

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq01-05-1995ديل سعيدqديل سعيدqديل سعيدqديل سعيد10571058105710581057105810571058

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq16-01-2002دوايل حسCناءqدوايل حسCناءqدوايل حسCناءqدوايل حسCناء10611702106117021061170210611702

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq15-01-1997دي رqاءqدي رqاءqدي رqاءqدي رqاء10481107104811071048110710481107

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq23-09-1996دي زي�بqدي زي�بqدي زي�بqدي زي�ب10621048106210481062104810621048���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq22-01-1996دي صباحqدي صباحqدي صباحqدي صباح10641039106410391064103910641039

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq21-06-1993دي هاجرqدي هاجرqدي هاجرqدي هاجر10621002106210021062100210621002���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq10-01-1998دي هندqدي هندqدي هندqدي هند10641111106411111064111110641111

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq11-11-1998ديد wرشىqديد wرشىqديد wرشىqديد wرشى10381196103811961038119610381196

هتهتهتهتالالالال10581178105811781058117810581178 Uد#ر اqUد#ر اqUد#ر اqUد#ر اq18-11-1997009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq27-05-1998د#ر Mٔيوبqد#ر Mٔيوبqد#ر Mٔيوبqد#ر Mٔيوب10301058103010581030105810301058

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-09جرار فاطمةجرار فاطمةجرار فاطمةجرار فاطمة10411185104111851041118510411185

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-14جرار مرميجرار مرميجرار مرميجرار مرمي10491327104913271049132710491327

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-25جرمون زوهريجرمون زوهريجرمون زوهريجرمون زوهري10501137105011371050113710501137

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-06جرموين مسيةجرموين مسيةجرموين مسيةجرموين مسية10591280105912801059128010591280

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-05جرموين فاطمة الزهراءجرموين فاطمة الزهراءجرموين فاطمة الزهراءجرموين فاطمة الزهراء10611057106110571061105710611057

10611391106113911061139110611391à_ جرموين نà_ جرموين نà_ جرموين نà_ يدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-13جرموين نCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 018الالالالثثثثانوية إال*دادية

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-22جر#ري مرميجر#ري مرميجر#ري مرميجر#ري مرمي10301064103010641030106410301064

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-05جريفي ضياءجريفي ضياءجريفي ضياءجريفي ضياء10701226107012261070122610701226

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-18جعدي فاطمة الزهراءجعدي فاطمة الزهراءجعدي فاطمة الزهراءجعدي فاطمة الزهراء10591189105911891059118910591189

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-01جعران Mٔمميةجعران Mٔمميةجعران Mٔمميةجعران Mٔممية10591226105912261059122610591226

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-17جعضيض حSانجعضيض حSانجعضيض حSانجعضيض حSان10141058101410581014105810141058

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-22جعفر فدوىجعفر فدوىجعفر فدوىجعفر فدوى10381331103813311038133110381331

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-29جعفري ايوبجعفري ايوبجعفري ايوبجعفري ايوب10381085103810851038108510381085

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-11جعفري سلمىجعفري سلمىجعفري سلمىجعفري سلمى10571389105713891057138910571389
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT021نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-20جعفري مسريةجعفري مسريةجعفري مسريةجعفري مسرية10641403106414031064140310641403

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-20جعفري عبدالكرميجعفري عبدالكرميجعفري عبدالكرميجعفري عبدالكرمي10631014106310141063101410631014

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-05جعفري ع£نجعفري ع£نجعفري ع£نجعفري ع£ن10701136107011361070113610701136

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-10جعفري جناةجعفري جناةجعفري جناةجعفري جناة10581311105813111058131110581311

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-15جعقاق صفاءجعقاق صفاءجعقاق صفاءجعقاق صفاء10201064102010641020106410201064

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-27جعلودي ح_اةجعلودي ح_اةجعلودي ح_اةجعلودي ح_اة10331057103310571033105710331057

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-07جعواق نورةجعواق نورةجعواق نورةجعواق نورة10611542106115421061154210611542

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-13جعوايق ح_اةجعوايق ح_اةجعوايق ح_اةجعوايق ح_اة10641145106411451064114510641145

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-16جعيدان حSانجعيدان حSانجعيدان حSانجعيدان حSان10371292103712921037129210371292

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-19جعيدان tوsرجعيدان tوsرجعيدان tوsرجعيدان tوsر10201137102011371020113710201137

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-25جفري �رسىجفري �رسىجفري �رسىجفري �رسى10591501105915011059150110591501

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-31جاكين فاطمة الزهراءجاكين فاطمة الزهراءجاكين فاطمة الزهراءجاكين فاطمة الزهراء10491061104910611049106110491061

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-19جكور �دجيةجكور �دجيةجكور �دجيةجكور �دجية10591602105916021059160210591602

10591545105915451059154510591545àالل دليqàالل دليqàالل دليqàالل دليq11-08-1999ن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT028

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq14-07-1999الل سك_نةqالل سك_نةqالل سك_نةqالل سك_نة10571357105713571057135710571357

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq15-07-1995لقة Mٔيوبqلقة Mٔيوبqلقة Mٔيوبqلقة Mٔيوب10621025106210251062102510621025���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq29-04-2001لواين زي�بqلواين زي�بqلواين زي�بqلواين زي�ب10701287107012871070128710701287

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq07-09-2000لون سلمىqلون سلمىqلون سلمىqلون سلمى10491332104913321049133210491332

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq01-04-1995لون عبد املويلqلون عبد املويلqلون عبد املويلqلون عبد املويل10301016103010161030101610301016

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq20-10-1999ليدي سوم_ةqليدي سوم_ةqليدي سوم_ةqليدي سوم_ة10481267104812671048126710481267

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq16-07-1995ليل اميانqليل اميانqليل اميانqليل اميان10201019102010191020101910201019

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq12-03-1999ليل شC·ءqليل شC·ءqليل شC·ءqليل شC·ء10611374106113741061137410611374

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-01جامل ا�#ن سلميةجامل ا�#ن سلميةجامل ا�#ن سلميةجامل ا�#ن سلمية10591675105916751059167510591675

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-10جامل wرشىجامل wرشىجامل wرشىجامل wرشى10701055107010551070105510701055

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-15جامل مىنجامل مىنجامل مىنجامل مىن10411001104110011041100110411001

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-13جامل نورد#نجامل نورد#نجامل نورد#نجامل نورد#ن10591662105916621059166210591662

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-25جامل هشامجامل هشامجامل هشامجامل هشام10371422103714221037142210371422

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-07جاميل ماqدةجاميل ماqدةجاميل ماqدةجاميل ماqدة10371261103712611037126110371261

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20جاميل �رسىجاميل �رسىجاميل �رسىجاميل �رسى10551319105513191055131910551319

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-10مجران حسCناءمجران حسCناءمجران حسCناءمجران حسCناء10551171105511711055117110551171

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-22مجعاوي حسنمجعاوي حسنمجعاوي حسنمجعاوي حسن10591549105915491059154910591549

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-02مجيل شC·ءمجيل شC·ءمجيل شC·ءمجيل شC·ء10591347105913471059134710591347

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-09مجهور �رس#نمجهور �رس#نمجهور �رس#نمجهور �رس#ن10531265105312651053126510531265

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-13مجيل امميةمجيل امميةمجيل امميةمجيل اممية10601285106012851060128510601285

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-03مجيل ح_اةمجيل ح_اةمجيل ح_اةمجيل ح_اة10591711105917111059171110591711

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-29مجيل �دجيةمجيل �دجيةمجيل �دجيةمجيل �دجية10611549106115491061154910611549

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-05مجيل زي�بمجيل زي�بمجيل زي�بمجيل زي�ب10301082103010821030108210301082

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-05مجيà العرسيمجيà العرسيمجيà العرسيمجيà العرسي10491005104910051049100510491005

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-24مجييل حSانمجييل حSانمجييل حSانمجييل حSان10711152107111521071115210711152

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-14جSات �زهةجSات �زهةجSات �زهةجSات �زهة10531104105311041053110410531104

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-30جSاح حسCناءجSاح حسCناءجSاح حسCناءجSاح حسCناء10141230101412301014123010141230

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-12جSاح محمدجSاح محمدجSاح محمدجSاح محمد10561270105612701056127010561270

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09جSاح محمدجSاح محمدجSاح محمدجSاح محمد10591527105915271059152710591527

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-08جSاد مرميجSاد مرميجSاد مرميجSاد مرمي10621221106212211062122110621221���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-23جSان �سنيجSان �سنيجSان �سنيجSان �سني10371357103713571037135710371357

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-17جSداح فاطمة الزهراءجSداح فاطمة الزهراءجSداح فاطمة الزهراءجSداح فاطمة الزهراء10581317105813171058131710581317

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-27جSدي سCناءجSدي سCناءجSدي سCناءجSدي سCناء10491283104912831049128310491283

10371488103714881037148810371488àدي هنيSجàدي هنيSجàدي هنيSجàدي هنيSيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-29جCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-08جSدي نوالجSدي نوالجSدي نوالجSدي نوال10631247106312471063124710631247
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجq12-12-1998�يس �ا�q�يس �ا�q�يس �ا�q�يس �ا�10621135106211351062113510621135���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-27جSيين صفاءجSيين صفاءجSيين صفاءجSيين صفاء10561340105613401056134010561340

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-����19رود tوsررود tوsررود tوsررود tوsر10301045103010451030104510301045

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-����01وري ليىلوري ليىلوري ليىلوري ليىل10591070105910701059107010591070

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-01جواد حSانجواد حSانجواد حSانجواد حSان10621183106211831062118310621183���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-29جواد �ليلجواد �ليلجواد �ليلجواد �ليل10571031105710311057103110571031

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-13جواد فاطمة الزهراءجواد فاطمة الزهراءجواد فاطمة الزهراءجواد فاطمة الزهراء10611162106111621061116210611162

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-28جواد مروةجواد مروةجواد مروةجواد مروة10701047107010471070104710701047

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-19جواد مرميجواد مرميجواد مرميجواد مرمي10501054105010541050105410501054

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-08جواد �سنيجواد �سنيجواد �سنيجواد �سني10591302105913021059130210591302

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-27جواد يوسفجواد يوسفجواد يوسفجواد يوسف10421075104210751042107510421075

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-29جوادي اسامءجوادي اسامءجوادي اسامءجوادي اسامء10371342103713421037134210371342

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03جوادي Mٔسامءجوادي Mٔسامءجوادي Mٔسامءجوادي Mٔسامء10571295105712951057129510571295

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-27جوادي �سCميةجوادي �سCميةجوادي �سCميةجوادي �سCمية10571589105715891057158910571589

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-12جوال Mٔسامةجوال Mٔسامةجوال Mٔسامةجوال Mٔسامة10641069106410691064106910641069

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-28جوال اسامءجوال اسامءجوال اسامءجوال اسامء10591309105913091059130910591309

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-01جوال �دجيةجوال �دجيةجوال �دجيةجوال �دجية10301039103010391030103910301039

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-15جوال معرجوال معرجوال معرجوال معر10631047106310471063104710631047

10621277106212771062127710621277àجوبري هنيàجوبري هنيàجوبري هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-25جوبري هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13جودا هبةجودا هبةجودا هبةجودا هبة10141188101411881014118810141188

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-02جودار زهرةجودار زهرةجودار زهرةجودار زهرة10601078106010781060107810601078

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-31جوالل خوجوالل خوجوالل خوجوالل خو����10331019103310191033101910331019

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-10جوالل tوsرجوالل tوsرجوالل tوsرجوالل tوsر10581058105810581058105810581058

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-07-23جوهار هبةجوهار هبةجوهار هبةجوهار هبة10711240107112401071124010711240

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24جوهر tوsرجوهر tوsرجوهر tوsرجوهر tوsر10611618106116181061161810611618

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20جوهري بوUكرجوهري بوUكرجوهري بوUكرجوهري بوUكر10591559105915591059155910591559

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-27جوهري سعيدةجوهري سعيدةجوهري سعيدةجوهري سعيدة10601284106012841060128410601284

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-12جوهري سلمىجوهري سلمىجوهري سلمىجوهري سلمى10481164104811641048116410481164

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-20جوهري فاطمة الزهراءجوهري فاطمة الزهراءجوهري فاطمة الزهراءجوهري فاطمة الزهراء10571018105710181057101810571018

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-08جوهري مرميجوهري مرميجوهري مرميجوهري مرمي10491362104913621049136210491362

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-18جوي صفاءجوي صفاءجوي صفاءجوي صفاء10531165105311651053116510531165

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-23ج_داوي حمسنج_داوي حمسنج_داوي حمسنج_داوي حمسن10481317104813171048131710481317

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-13ج_دة Mٔمينج_دة Mٔمينج_دة Mٔمينج_دة Mٔمين10701272107012721070127210701272

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-09ج_دو حفصةج_دو حفصةج_دو حفصةج_دو حفصة10381274103812741038127410381274

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-16ج_ود سلمىج_ود سلمىج_ود سلمىج_ود سلمى10531181105311811053118110531181

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-�07ا�ا�ا�امتمتمتمت ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام ٕاtرام10301092103010921030109210301092

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-�04ا�ا�ا�امتمتمتمت عبدا÷لطيف عبدا÷لطيف عبدا÷لطيف عبدا÷لطيف10641022106410221064102210641022

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-�27ا�ا�ا�امتمتمتمتي سارةي سارةي سارةي سارة10551139105511391055113910551139

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-�29ا° ابÅسام�ا° ابÅسام�ا° ابÅسام�ا° ابÅسام10501049105010491050104910501049

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-�10ا° اtرام�ا° اtرام�ا° اtرام�ا° اtرام10381407103814071038140710381407

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-�01ا° امال�ا° امال�ا° امال�ا° امال10561083105610831056108310561083

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-�02ادق اسCية�ادق اسCية�ادق اسCية�ادق اسCية10571212105712121057121210571212

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-�12ادي Mٔممية�ادي Mٔممية�ادي Mٔممية�ادي Mٔممية10491401104914011049140110491401

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-�28اريت نورة�اريت نورة�اريت نورة�اريت نورة10641048106410481064104810641048

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-�12ارس زي�ب�ارس زي�ب�ارس زي�ب�ارس زي�ب10701134107011341070113410701134

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-�07اري ٕاميان�اري ٕاميان�اري ٕاميان�اري ٕاميان10371315103713151037131510371315

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-�15اصريي خو�اصريي خو�اصريي خو�اصريي خو����10201135102011351020113510201135

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-�09ارض هاجر�ارض هاجر�ارض هاجر�ارض هاجر10611030106110301061103010611030

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-�27ايض بورشى�ايض بورشى�ايض بورشى�ايض بورشى10561250105612501056125010561250
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-�06اف�اف�اف�افيضيضيضيض هند هند هند هند10381156103811561038115610381156

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-�20افظ اميان�افظ اميان�افظ اميان�افظ اميان10621030106210301062103010621030���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�31افظ سوم_ة�افظ سوم_ة�افظ سوم_ة�افظ سوم_ة10611556106115561061155610611556

10641070106410701064107010641070óافظ عبدإال�óافظ عبدإال�óافظ عبدإال�óيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-�26افظ عبدإالCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT004

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-�21افظ �مسني�افظ �مسني�افظ �مسني�افظ �مسني10561204105612041056120410561204

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-�20افظي حسCنة�افظي حسCنة�افظي حسCنة�افظي حسCنة10501041105010411050104110501041

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-�29افظي سوم_ة�افظي سوم_ة�افظي سوم_ة�افظي سوم_ة10591081105910811059108110591081

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-�18افظي Iدية�افظي Iدية�افظي Iدية�افظي Iدية10381299103812991038129910381299

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-�18ايف �دجية�ايف �دجية�ايف �دجية�ايف �دجية10481031104810311048103110481031

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-�13اف_ظ سوم_ة�اف_ظ سوم_ة�اف_ظ سوم_ة�اف_ظ سوم_ة10591028105910281059102810591028

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-�13ايك وهيبة�ايك وهيبة�ايك وهيبة�ايك وهيبة10531258105312581053125810531258

10571114105711141057111410571114àمي هنيtا�àمي هنيtا�àمي هنيtا�àمي هنيt006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-�20ا

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-�26ا�ا�ا�ا((((ميي مسريةميي مسريةميي مسريةميي مسرية10571165105711651057116510571165

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-�30اماين وفاء�اماين وفاء�اماين وفاء�اماين وفاء10381315103813151038131510381315

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-�14امد ليىل�امد ليىل�امد ليىل�امد ليىل10601194106011941060119410601194

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-�24ام_د معر�ام_د معر�ام_د معر�ام_د معر10551359105513591055135910551359

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-07حVاد شC·ءحVاد شC·ءحVاد شC·ءحVاد شC·ء10591840105918401059184010591840

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-08حVادة الهامحVادة الهامحVادة الهامحVادة الهام10571093105710931057109310571093

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-24حVادة جاملحVادة جاملحVادة جاملحVادة جامل10621138106211381062113810621138���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-20حVاري فاطمة الزهراءحVاري فاطمة الزهراءحVاري فاطمة الزهراءحVاري فاطمة الزهراء10531047105310471053104710531047

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-�22زب يو�س�زب يو�س�زب يو�س�زب يو�س10551004105510041055100410551004

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-�01 يش مليكة� يش مليكة� يش مليكة� يش مليكة10481032104810321048103210481032

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-07حVوب عبدالرزاقحVوب عبدالرزاقحVوب عبدالرزاقحVوب عبدالرزاق10601085106010851060108510601085

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-03حVوشة مىنحVوشة مىنحVوشة مىنحVوشة مىن10611352106113521061135210611352

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-04حيب صالح ا�#نحيب صالح ا�#نحيب صالح ا�#نحيب صالح ا�#ن10591615105916151059161510591615

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-24حVيب ا�#ن �سCميةحVيب ا�#ن �سCميةحVيب ا�#ن �سCميةحVيب ا�#ن �سCمية10571035105710351057103510571035

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-22حVيب هللا بوشعيبحVيب هللا بوشعيبحVيب هللا بوشعيبحVيب هللا بوشعيب10621160106211601062116010621160���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-22حVيب هللا tوsرحVيب هللا tوsرحVيب هللا tوsرحVيب هللا tوsر10301098103010981030109810301098

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-29حVيب هللا مرميحVيب هللا مرميحVيب هللا مرميحVيب هللا مرمي10381289103812891038128910381289

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-22حVيب هللا هاجرحVيب هللا هاجرحVيب هللا هاجرحVيب هللا هاجر10561102105611021056110210561102

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10حVييب امميةحVييب امميةحVييب امميةحVييب اممية10591543105915431059154310591543

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-15حVييب جهرحVييب جهرحVييب جهرحVييب جهر10531106105311061053110610531106

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09حVيك �زهةحVيك �زهةحVيك �زهةحVيك �زهة10551206105512061055120610551206

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-27جحاب سلميجحاب سلميجحاب سلميجحاب سلمي10581208105812081058120810581208

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-18جحاج tوsرجحاج tوsرجحاج tوsرجحاج tوsر10701173107011731070117310701173

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01جحا° فاطمةجحا° فاطمةجحا° فاطمةجحا° فاطمة10541170105411701054117010541170

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-16جحا° مرميجحا° مرميجحا° مرميجحا° مرمي10611563106115631061156310611563

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-04جحار tوsرجحار tوsرجحار tوsرجحار tوsر10701086107010861070108610701086

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-17جحازي اميانجحازي اميانجحازي اميانجحازي اميان10581211105812111058121110581211

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-24جحازي Iديةجحازي Iديةجحازي Iديةجحازي Iدية10371468103714681037146810371468

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-09جحايم سك_نةجحايم سك_نةجحايم سك_نةجحايم سك_نة10591032105910321059103210591032

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-07جحري مرميجحري مرميجحري مرميجحري مرمي10541151105411511054115110541151

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-31جحيل امميةجحيل امميةجحيل امميةجحيل اممية10551365105513651055136510551365

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-22جحيل زي�بجحيل زي�بجحيل زي�بجحيل زي�ب10541077105410771054107710541077

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-04جحوب ام_نةجحوب ام_نةجحوب ام_نةجحوب ام_نة10541150105411501054115010541150

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-27جحويب فاطمة الزهراءجحويب فاطمة الزهراءجحويب فاطمة الزهراءجحويب فاطمة الزهراء10551164105511641055116410551164

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-15جحو° نوالجحو° نوالجحو° نوالجحو° نوال10141047101410471014104710141047

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-21جحوم رجحوم رجحوم رجحوم رىضىضىضىض10601214106012141060121410601214

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-16جحي اسCيةجحي اسCيةجحي اسCيةجحي اسCية10371027103710271037102710371027
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-25جحي محمدجحي محمدجحي محمدجحي محمد10531108105311081053110810531108

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-28جحي مرميجحي مرميجحي مرميجحي مرمي10371197103711971037119710371197

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-14جحي م_نةجحي م_نةجحي م_نةجحي م_نة10371486103714861037148610371486

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-23جحي جهرجحي جهرجحي جهرجحي جهر10591694105916941059169410591694

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-08جحيب ف�ي�ةجحيب ف�ي�ةجحيب ف�ي�ةجحيب ف�ي�ة10571189105711891057118910571189

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01جحيوي سCناءجحيوي سCناءجحيوي سCناءجحيوي سCناء10591610105916101059161010591610

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-�10داد امال�داد امال�داد امال�داد امال10611601106116011061160110611601

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-�09داد فاطمة الزهراء�داد فاطمة الزهراء�داد فاطمة الزهراء�داد فاطمة الزهراء10541080105410801054108010541080

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-�15دادي فاطمة�دادي فاطمة�دادي فاطمة�دادي فاطمة10501012105010121050101210501012

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-�25دادي tوsر�دادي tوsر�دادي tوsر�دادي tوsر10581219105812191058121910581219

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-�24دايش Iدية�دايش Iدية�دايش Iدية�دايش Iدية10141053101410531014105310141053

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-�04دايم اممية�دايم اممية�دايم اممية�دايم اممية10591056105910561059105610591056

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-�31دان ف�ي�ة�دان ف�ي�ة�دان ف�ي�ة�دان ف�ي�ة10481075104810751048107510481075

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-�29داين زي�ب�داين زي�ب�داين زي�ب�داين زي�ب10701292107012921070129210701292

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-�02داوي الهام�داوي الهام�داوي الهام�داوي الهام10581528105815281058152810581528

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-�02داوي �لمية�داوي �لمية�داوي �لمية�داوي �لمية10611387106113871061138710611387

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-�03داوي سلمى�داوي سلمى�داوي سلمى�داوي سلمى10591853105918531059185310591853

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-�11داوي مرمي�داوي مرمي�داوي مرمي�داوي مرمي10701238107012381070123810701238

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�15د° وردة�د° وردة�د° وردة�د° وردة10371286103712861037128610371286

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-�15دودي اجيو�دودي اجيو�دودي اجيو�دودي اجيو10531068105310681053106810531068

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-�05دوش حورية�دوش حورية�دوش حورية�دوش حورية10491187104911871049118710491187

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-�17دوش �دجية�دوش �دجية�دوش �دجية�دوش �دجية10631169106311691063116910631169

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-�05دية Mٔممية�دية Mٔممية�دية Mٔممية�دية Mٔممية10561330105613301056133010561330

10381398103813981038139810381398àديدو هني�àديدو هني�àديدو هني�àيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-�18ديدو هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-�20ديين نورا�#ن�ديين نورا�#ن�ديين نورا�#ن�ديين نورا�#ن10531051105310511053105110531051

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-15حرايت سعادحرايت سعادحرايت سعادحرايت سعاد10571563105715631057156310571563

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01حرايت يوسفحرايت يوسفحرايت يوسفحرايت يوسف10561115105611151056111510561115

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-06حرار بديعةحرار بديعةحرار بديعةحرار بديعة10611498106114981061149810611498

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-28حرار خوحرار خوحرار خوحرار خو����10561103105611031056110310561103

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-06حرار زي�بحرار زي�بحرار زي�بحرار زي�ب10491068104910681049106810491068

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-03حرار �زهةحرار �زهةحرار �زهةحرار �زهة10571444105714441057144410571444

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-26حراري مسيةحراري مسيةحراري مسيةحراري مسية10371264103712641037126410371264

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-02حراز Mٔم_نةحراز Mٔم_نةحراز Mٔم_نةحراز Mٔم_نة10591592105915921059159210591592

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-19حراز حسنحراز حسنحراز حسنحراز حسن10581155105811551058115510581155

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-22حراز سك_نةحراز سك_نةحراز سك_نةحراز سك_نة10591240105912401059124010591240

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01حراك Mٔيوبحراك Mٔيوبحراك Mٔيوبحراك Mٔيوب10541031105410311054103110541031

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10حراكة فاطمةحراكة فاطمةحراكة فاطمةحراكة فاطمة10601279106012791060127910601279

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-28حربوش خوحربوش خوحربوش خوحربوش خو����10141119101411191014111910141119

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-09حرة جهرحرة جهرحرة جهرحرة جهر10611229106112291061122910611229

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04حريش غزالنحريش غزالنحريش غزالنحريش غزالن10711066107110661071106610711066

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-21حرشZش MٔسامءحرشZش MٔسامءحرشZش MٔسامءحرشZش Mٔسامء10461098104610981046109810461098

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29حرشZش حسCناءحرشZش حسCناءحرشZش حسCناءحرشZش حسCناء10621166106211661062116610621166���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-02حرضدي فاطمةحرضدي فاطمةحرضدي فاطمةحرضدي فاطمة10631114106311141063111410631114

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-15حريف دنياحريف دنياحريف دنياحريف دنيا10601207106012071060120710601207

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-29حراكت املصطفىحراكت املصطفىحراكت املصطفىحراكت املصطفى10611350106113501061135010611350

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-07حراكيت Mٔيوبحراكيت Mٔيوبحراكيت Mٔيوبحراكيت Mٔيوب10571469105714691057146910571469

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-15حركيت شC·ءحركيت شC·ءحركيت شC·ءحركيت شC·ء10611090106110901061109010611090

10591894105918941059189410591894àويك هنيtحرàويك هنيtحرàويك هنيtحرàويك هنيtن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-30حرUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT045

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-02حرمة هبي´ةحرمة هبي´ةحرمة هبي´ةحرمة هبي´ة10571467105714671057146710571467
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-03حرمود معادحرمود معادحرمود معادحرمود معاد10581346105813461058134610581346

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-22حرودي �دجيةحرودي �دجيةحرودي �دجيةحرودي �دجية10561364105613641056136410561364

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-15حرودي فاطمة الزهراءحرودي فاطمة الزهراءحرودي فاطمة الزهراءحرودي فاطمة الزهراء10551118105511181055111810551118

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-09حرودي مروانحرودي مروانحرودي مروانحرودي مروان10601324106013241060132410601324

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-03حري زي�بحري زي�بحري زي�بحري زي�ب10581103105811031058110310581103

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-13حر#ري امميةحر#ري امميةحر#ري امميةحر#ري اممية10591198105911981059119810591198

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-09حر#ري مسيةحر#ري مسيةحر#ري مسيةحر#ري مسية10611398106113981061139810611398

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20حر#ري مروةحر#ري مروةحر#ري مروةحر#ري مروة10581537105815371058153710581537

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01حر#زي ٕاميانحر#زي ٕاميانحر#زي ٕاميانحر#زي ٕاميان10611471106114711061147110611471

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-20حر�س جهرحر�س جهرحر�س جهرحر�س جهر10141122101411221014112210141122

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-05حريق البتولحريق البتولحريق البتولحريق البتول10371398103713981037139810371398

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10حرميي فاطمة الزهراءحرميي فاطمة الزهراءحرميي فاطمة الزهراءحرميي فاطمة الزهراء10611488106114881061148810611488

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-24حريود فاطمة الزهراءحريود فاطمة الزهراءحريود فاطمة الزهراءحريود فاطمة الزهراء10551024105510241055102410551024

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-20حزام سCيف ا�#نحزام سCيف ا�#نحزام سCيف ا�#نحزام سCيف ا�#ن10611195106111951061119510611195

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-15حزtور حلسنحزtور حلسنحزtور حلسنحزtور حلسن10641104106411041064110410641104

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-10حسان ابÅسامحسان ابÅسامحسان ابÅسامحسان ابÅسام10621095106210951062109510621095���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-03حسان الكVريةحسان الكVريةحسان الكVريةحسان الكVرية10591264105912641059126410591264

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-12حسان بوشعيبحسان بوشعيبحسان بوشعيبحسان بوشعيب10641379106413791064137910641379

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-15حسان زهراءحسان زهراءحسان زهراءحسان زهراء10531069105310691053106910531069

ان فاطمة الزهراءان فاطمة الزهراءان فاطمة الزهراءان فاطمة الزهراء10541245105412451054124510541245 ّّ TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01حسحسحسحّسّ

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-26حسان جهرحسان جهرحسان جهرحسان جهر10611367106113671061136710611367

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-10حساين حسامحساين حسامحساين حسامحساين حسام10371147103711471037114710371147

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-02حساين �دجيةحساين �دجيةحساين �دجيةحساين �دجية10581015105810151058101510581015

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-10حساين دنياحساين دنياحساين دنياحساين دنيا10371267103712671037126710371267

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-25حساين مرميحساين مرميحساين مرميحساين مرمي10571290105712901057129010571290

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-16حسايين حSانحسايين حSانحسايين حSانحسايين حSان10141146101411461014114610141146

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-23حسCباوي فاطمة الزهراءحسCباوي فاطمة الزهراءحسCباوي فاطمة الزهراءحسCباوي فاطمة الزهراء10701259107012591070125910701259

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-25حسCيب لطيفةحسCيب لطيفةحسCيب لطيفةحسCيب لطيفة10701175107011751070117510701175

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-05حسسو حسسو حسسو حسسو لكثلكثلكثلكثوموموموم10571298105712981057129810571298

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-28حسCناء MٔرشفحسCناء MٔرشفحسCناء MٔرشفحسCناء Mٔرشف10701098107010981070109810701098

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-04حسCناء السماليلحسCناء السماليلحسCناء السماليلحسCناء السماليل10141046101410461014104610141046

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-27حسCناء حسCناءحسCناء حسCناءحسCناء حسCناءحسCناء حسCناء10501092105010921050109210501092

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-20حسCناوي شC·ءحسCناوي شC·ءحسCناوي شC·ءحسCناوي شC·ء10571503105715031057150310571503

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-24حسCناوي حمسنحسCناوي حمسنحسCناوي حمسنحسCناوي حمسن10501088105010881050108810501088

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-21حسCناوي مSريحسCناوي مSريحسCناوي مSريحسCناوي مSري10381055103810551038105510381055

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-13حسCناوي يوسفحسCناوي يوسفحسCناوي يوسفحسCناوي يوسف10481177104811771048117710481177

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-05حسCنة حكميةحسCنة حكميةحسCنة حكميةحسCنة حكمية10611173106111731061117310611173

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-12حسCنة ليىلحسCنة ليىلحسCنة ليىلحسCنة ليىل10611444106114441061144410611444

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-14حسCين ٕاحسانحسCين ٕاحسانحسCين ٕاحسانحسCين ٕاحسان10631245106312451063124510631245

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-14حسCين �MٔسحسCين �MٔسحسCين �MٔسحسCين �Mٔس10591822105918221059182210591822

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-18حسCين MٔيوبحسCين MٔيوبحسCين MٔيوبحسCين Mٔيوب10481158104811581048115810481158

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-16حسCين �دجيةحسCين �دجيةحسCين �دجيةحسCين �دجية10561273105612731056127310561273

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-29حسCين �دجيةحسCين �دجيةحسCين �دجيةحسCين �دجية10561308105613081056130810561308

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-29حسCنني محمدحسCنني محمدحسCنني محمدحسCنني محمد10611595106115951061159510611595

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-17حسون Mٔمميةحسون Mٔمميةحسون Mٔمميةحسون Mٔممية10591843105918431059184310591843

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-18حسون سك_نةحسون سك_نةحسون سك_نةحسون سك_نة10591499105914991059149910591499

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22حسون مسريةحسون مسريةحسون مسريةحسون مسرية10531248105312481053124810531248

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-15حسون سهامحسون سهامحسون سهامحسون سهام10591865105918651059186510591865

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-08حسون عبدالهاديحسون عبدالهاديحسون عبدالهاديحسون عبدالهادي10621057106210571062105710621057���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-13حسون فاطمةحسون فاطمةحسون فاطمةحسون فاطمة10541327105413271054132710541327

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-26حسون حلسنحسون حلسنحسون حلسنحسون حلسن10531048105310481053104810531048

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-27حسون محمدحسون محمدحسون محمدحسون محمد10571512105715121057151210571512

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-06حسون µديحسون µديحسون µديحسون µدي10461085104610851046108510461085

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-10حسونة tرميةحسونة tرميةحسونة tرميةحسونة tرمية10611097106110971061109710611097

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-10حسوين Mٔمالحسوين Mٔمالحسوين Mٔمالحسوين Mٔمال10571400105714001057140010571400

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-30حسوين حسCناءحسوين حسCناءحسوين حسCناءحسوين حسCناء10591656105916561059165610591656

10701101107011011070110110701101àحيس سهيàحيس سهيàحيس سهيàيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-09حيس سهيCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اU006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-16حسZب يوسفحسZب يوسفحسZب يوسفحسZب يوسف10641386106413861064138610641386

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-17حسZين حسامحسZين حسامحسZين حسامحسZين حسام10551289105512891055128910551289

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-07حسZين سعادحسZين سعادحسZين سعادحسZين سعاد10541300105413001054130010541300

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-01حسZين مسيةحسZين مسيةحسZين مسيةحسZين مسية10531245105312451053124510531245

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-07حسZين نعميةحسZين نعميةحسZين نعميةحسZين نعمية10591807105918071059180710591807

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-28حشاد رqاءحشاد رqاءحشاد رqاءحشاد رqاء10211043102110431021104310211043

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-05حشوم �رسىحشوم �رسىحشوم �رسىحشوم �رسى10211062102110621021106210211062

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-30حصار ابÅسامحصار ابÅسامحصار ابÅسامحصار ابÅسام10551320105513201055132010551320

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-18حصار زينةحصار زينةحصار زينةحصار زينة10541085105410851054108510541085

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-28حصاري شC·ءحصاري شC·ءحصاري شC·ءحصاري شC·ء10631174106311741063117410631174

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-05حصبان هشامحصبان هشامحصبان هشامحصبان هشام10571145105711451057114510571145

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-19حصين tوsرحصين tوsرحصين tوsرحصين tوsر10641325106413251064132510641325

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-28حضار هاجرحضار هاجرحضار هاجرحضار هاجر10561341105613411056134110561341

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-03حرضي Iديةحرضي Iديةحرضي Iديةحرضي Iدية10641221106412211064122110641221

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10حرضي جنوىحرضي جنوىحرضي جنوىحرضي جنوى10711185107111851071118510711185

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-20حطاين فدوىحطاين فدوىحطاين فدوىحطاين فدوى10211003102110031021100310211003

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-23حطيب جاملحطيب جاملحطيب جاملحطيب جامل10581018105810181058101810581018

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-28حطيب �ا�حطيب �ا�حطيب �ا�حطيب �ا�10591609105916091059160910591609

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-30حفري اميانحفري اميانحفري اميانحفري اميان10631120106311201063112010631120

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-04حفصاوي مرادحفصاوي مرادحفصاوي مرادحفصاوي مراد10421068104210681042106810421068

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-13حفضان اسامءحفضان اسامءحفضان اسامءحفضان اسامء10531241105312411053124110531241

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-03حفضان مسيةحفضان مسيةحفضان مسيةحفضان مسية10581386105813861058138610581386

�تارتارتارتار10561218105612181056121810561218���011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-15حفظي احفظي احفظي احفظي ا

10591237105912371059123710591237àحفو هنيàحفو هنيàحفو هنيàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-14حفو هنيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT012

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-23حف_ان اtرامحف_ان اtرامحف_ان اtرامحف_ان اtرام10611218106112181061121810611218

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-01حف_ان سهامحف_ان سهامحف_ان سهامحف_ان سهام10591246105912461059124610591246

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-05حف_ان عبدهللاحف_ان عبدهللاحف_ان عبدهللاحف_ان عبدهللا10591115105911151059111510591115

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-26حف_ان Iديةحف_ان Iديةحف_ان Iديةحف_ان Iدية10141218101412181014121810141218

10461106104611061046110610461106àحف_ان هنيàحف_ان هنيàحف_ان هنيàنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24حف_ان هنيMٔ نفا مقاطعات ا�ار البيضاءMٔ نفا مقاطعات ا�ار البيضاءMٔ نفا مقاطعات ا�ار البيضاءMٔ 006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-03حف_ض اسامءحف_ض اسامءحف_ض اسامءحف_ض اسامء10541214105412141054121410541214

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-05حف_ظ عبدالرحميحف_ظ عبدالرحميحف_ظ عبدالرحميحف_ظ عبدالرحمي10581508105815081058150810581508

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-05حقي MٔسCيةحقي MٔسCيةحقي MٔسCيةحقي MٔسCية10491197104911971049119710491197

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-15حقي حسCناءحقي حسCناءحقي حسCناءحقي حسCناء10571250105712501057125010571250

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-18حاكيم مرميحاكيم مرميحاكيم مرميحاكيم مرمي10551228105512281055122810551228

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-11ححححمكمكمكمكي ا�الي ا�الي ا�الي ا�الصصصص10601239106012391060123910601239

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01حكوش زهراءحكوش زهراءحكوش زهراءحكوش زهراء10561076105610761056107610561076

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-10حكويش حكويش حكويش حكويش مقمقمقمقرررر10481181104811811048118110481181

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-04حكمي حسCناءحكمي حسCناءحكمي حسCناءحكمي حسCناء10711088107110881071108810711088

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-26حكمي زtر�ءحكمي زtر�ءحكمي زtر�ءحكمي زtر�ء10571255105712551057125510571255

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-21حكمي عبدالهاديحكمي عبدالهاديحكمي عبدالهاديحكمي عبدالهادي10561043105610431056104310561043

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-28حكميي ٕاسامعيلحكميي ٕاسامعيلحكميي ٕاسامعيلحكميي ٕاسامعيل10591536105915361059153610591536
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-17حكميي tرميةحكميي tرميةحكميي tرميةحكميي tرمية10631261106312611063126110631261

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-�24الم زي�ب�الم زي�ب�الم زي�ب�الم زي�ب10591474105914741059147410591474

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-�17الويت �دجية�الويت �دجية�الويت �دجية�الويت �دجية10701203107012031070120310701203

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-�29الوي الشعي _ة�الوي الشعي _ة�الوي الشعي _ة�الوي الشعي _ة10641267106412671064126710641267

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-�19الوي املصطفى�الوي املصطفى�الوي املصطفى�الوي املصطفى10631279106312791063127910631279

10481325104813251048132510481325àالوي هني�àالوي هني�àالوي هني�à042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�14الوي هني

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-�08ليب ربيعة�ليب ربيعة�ليب ربيعة�ليب ربيعة10611233106112331061123310611233

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-�15لحول wرشى�لحول wرشى�لحول wرشى�لحول wرشى10711017107110171071101710711017

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-�23لفايت جنوى�لفايت جنوى�لفايت جنوى�لفايت جنوى10581368105813681058136810581368

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-�15لفي بتSZة�لفي بتSZة�لفي بتSZة�لفي بتSZة10711235107112351071123510711235

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-�14لف_ة محزة�لف_ة محزة�لف_ة محزة�لف_ة محزة10561242105612421056124210561242

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�07لف_ة سك_نة�لف_ة سك_نة�لف_ة سك_نة�لف_ة سك_نة10591714105917141059171410591714

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-�05لمي �دجية�لمي �دجية�لمي �دجية�لمي �دجية10711039107110391071103910711039

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-�21لمي فاطمة�لمي فاطمة�لمي فاطمة�لمي فاطمة10571210105712101057121010571210

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-�01لمي جهر�لمي جهر�لمي جهر�لمي جهر10141103101411031014110310141103

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-�17لواش جهر�لواش جهر�لواش جهر�لواش جهر10371276103712761037127610371276

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-�20لوان ايوب�لوان ايوب�لوان ايوب�لوان ايوب10571343105713431057134310571343

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-�16لوان مىن�لوان مىن�لوان مىن�لوان مىن10581524105815241058152410581524

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-�30لوم Mٔسامء�لوم Mٔسامء�لوم Mٔسامء�لوم Mٔسامء10571485105714851057148510571485

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-�01لوم سعاد�لوم سعاد�لوم سعاد�لوم سعاد10571375105713751057137510571375

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-�21لويم سعيد�لويم سعيد�لويم سعيد�لويم سعيد10601007106010071060100710601007

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-�05لويم فاطنة�لويم فاطنة�لويم فاطنة�لويم فاطنة10581619105816191058161910581619

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-�24لوي فاطمة�لوي فاطمة�لوي فاطمة�لوي فاطمة10601263106012631060126310601263

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-�20يل اية�يل اية�يل اية�يل اية10551369105513691055136910551369

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-�08لميي اميان�لميي اميان�لميي اميان�لميي اميان10591880105918801059188010591880

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-�25ليوي Mٔممية�ليوي Mٔممية�ليوي Mٔممية�ليوي Mٔممية10581304105813041058130410581304

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-�20ليوي ع£ن�ليوي ع£ن�ليوي ع£ن�ليوي ع£ن10591041105910411059104110591041

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-12حام سعدحام سعدحام سعدحام سعد10141233101412331014123310141233

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-14حامدي حامدي حامدي حامدي ����انانانان10541323105413231054132310541323

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-20حامدي شC·ءحامدي شC·ءحامدي شC·ءحامدي شC·ء10631162106311621063116210631162

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-18حامش يو�سحامش يو�سحامش يو�سحامش يو�س10621229106212291062122910621229���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-17حامحامحامحامصصصص شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10551092105510921055109210551092

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-04حامم ٕاسامعيلحامم ٕاسامعيلحامم ٕاسامعيلحامم ٕاسامعيل10611571106115711061157110611571

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01حامم فاطمةحامم فاطمةحامم فاطمةحامم فاطمة10611336106113361061133610611336

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-20حاممة شC·ءحاممة شC·ءحاممة شC·ءحاممة شC·ء10421051104210511042105110421051

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-10حاميم ٕالهامحاميم ٕالهامحاميم ٕالهامحاميم ٕالهام10571244105712441057124410571244

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-12حاميم سلميةحاميم سلميةحاميم سلميةحاميم سلمية10531198105311981053119810531198

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-30حامين Mٔمالحامين Mٔمالحامين Mٔمالحامين Mٔمال10381126103811261038112610381126

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-15حامين سعادحامين سعادحامين سعادحامين سعاد10491207104912071049120710491207

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-03حامين �سنيحامين �سنيحامين �سنيحامين �سني10591292105912921059129210591292

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-25محداش محمدمحداش محمدمحداش محمدمحداش محمد10581305105813051058130510581305

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-30محدان Mٔمنيمحدان Mٔمنيمحدان Mٔمنيمحدان Mٔمني10701099107010991070109910701099

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-05محدان ام_نةمحدان ام_نةمحدان ام_نةمحدان ام_نة10611325106113251061132510611325

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-09محدان اميانمحدان اميانمحدان اميانمحدان اميان10611160106111601061116010611160

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-29محدان Mٔيوبمحدان Mٔيوبمحدان Mٔيوبمحدان Mٔيوب10211006102110061021100610211006

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-22محدان عبدا÷لطيفمحدان عبدا÷لطيفمحدان عبدا÷لطيفمحدان عبدا÷لطيف10581051105810511058105110581051

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-02محدان عبدهللامحدان عبدهللامحدان عبدهللامحدان عبدهللا10481076104810761048107610481076

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-30محدان لبىنمحدان لبىنمحدان لبىنمحدان لبىن10211013102110131021101310211013

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-01محدان محمد Mٔمنيمحدان محمد Mٔمنيمحدان محمد Mٔمنيمحدان محمد Mٔمني10551356105513561055135610551356
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-07محدان مرميمحدان مرميمحدان مرميمحدان مرمي10621101106211011062110110621101���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-13محدان جناةمحدان جناةمحدان جناةمحدان جناة10571526105715261057152610571526

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-14محداين Mٔسامءمحداين Mٔسامءمحداين Mٔسامءمحداين Mٔسامء10631087106310871063108710631087

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-26محداوي فاطمة الزهراءمحداوي فاطمة الزهراءمحداوي فاطمة الزهراءمحداوي فاطمة الزهراء10501238105012381050123810501238

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-03محداوي حمسنمحداوي حمسنمحداوي حمسنمحداوي حمسن10481028104810281048102810481028

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-21محدة عبد الوا�دمحدة عبد الوا�دمحدة عبد الوا�دمحدة عبد الوا�د10591533105915331059153310591533

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-04محدة وqدانمحدة وqدانمحدة وqدانمحدة وqدان10201106102011061020110610201106

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-27محدون Mٔسامءمحدون Mٔسامءمحدون Mٔسامءمحدون Mٔسامء10551215105512151055121510551215

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-25محدون ح_اةمحدون ح_اةمحدون ح_اةمحدون ح_اة10551368105513681055136810551368

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-29محدون رضوانمحدون رضوانمحدون رضوانمحدون رضوان10701058107010581070105810701058

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-21محدون سك_نةمحدون سك_نةمحدون سك_نةمحدون سك_نة10641321106413211064132110641321

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-24محدون tوsرمحدون tوsرمحدون tوsرمحدون tوsر10621311106213111062131110621311���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-21محدون مىنمحدون مىنمحدون مىنمحدون مىن10561143105611431056114310561143

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-15محدون جنالءمحدون جنالءمحدون جنالءمحدون جنالء10571438105714381057143810571438

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-05محدون �رجسمحدون �رجسمحدون �رجسمحدون �رجس10531204105312041053120410531204

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08محدون نعميةمحدون نعميةمحدون نعميةمحدون نعمية10551313105513131055131310551313

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-27محدون يو�سمحدون يو�سمحدون يو�سمحدون يو�س10641278106412781064127810641278

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-17محدوين عبد املنعممحدوين عبد املنعممحدوين عبد املنعممحدوين عبد املنعم10201046102010461020104610201046

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-04محدي حSانمحدي حSانمحدي حSانمحدي حSان10611486106114861061148610611486

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-18محدي ح_اةمحدي ح_اةمحدي ح_اةمحدي ح_اة10581624105816241058162410581624

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14محدي سارةمحدي سارةمحدي سارةمحدي سارة10641274106412741064127410641274

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01محدي عز#زمحدي عز#زمحدي عز#زمحدي عز#ز10571197105711971057119710571197

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-14محدي tوsرمحدي tوsرمحدي tوsرمحدي tوsر10581215105812151058121510581215

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-04محدي Iديةمحدي Iديةمحدي Iديةمحدي Iدية10591278105912781059127810591278

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-28محدي هاجرمحدي هاجرمحدي هاجرمحدي هاجر10611369106113691061136910611369

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-11محر الراس �لميةمحر الراس �لميةمحر الراس �لميةمحر الراس �لمية10641129106411291064112910641129

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-20محراوي مسيةمحراوي مسيةمحراوي مسيةمحراوي مسية10591891105918911059189110591891

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-07محراوي جنوىمحراوي جنوىمحراوي جنوىمحراوي جنوى10561363105613631056136310561363

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-23محزة اسCيةمحزة اسCيةمحزة اسCيةمحزة اسCية10531151105311511053115110531151

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-17محزة ٕاtراممحزة ٕاtراممحزة ٕاtراممحزة ٕاtرام10371281103712811037128110371281

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-14محزة Mٔمميةمحزة Mٔمميةمحزة Mٔمميةمحزة Mٔممية10711205107112051071120510711205

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-13محزي معادمحزي معادمحزي معادمحزي معاد10591022105910221059102210591022

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-26محزي هاجرمحزي هاجرمحزي هاجرمحزي هاجر10711169107111691071116910711169

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-30محص زي�بمحص زي�بمحص زي�بمحص زي�ب10641378106413781064137810641378

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01محيص رشCيدةمحيص رشCيدةمحيص رشCيدةمحيص رشCيدة10571046105710461057104610571046

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-25محالن زي�بمحالن زي�بمحالن زي�بمحالن زي�ب10611378106113781061137810611378

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-30محالوي فاطمةمحالوي فاطمةمحالوي فاطمةمحالوي فاطمة10531210105312101053121010531210

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-23محوابال زي�بمحوابال زي�بمحوابال زي�بمحوابال زي�ب10141184101411841014118410141184

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-26محودة اميانمحودة اميانمحودة اميانمحودة اميان10611288106112881061128810611288

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-23محودة غزالنمحودة غزالنمحودة غزالنمحودة غزالن10611054106110541061105410611054

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-01محودة لطيفةمحودة لطيفةمحودة لطيفةمحودة لطيفة10611414106114141061141410611414

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-02محوش محوش محوش محوش حضحضحضحضىىىى10601019106010191060101910601019

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-25محوش �سCميةمحوش �سCميةمحوش �سCميةمحوش �سCمية10461101104611011046110110461101

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-15محويم �دجيةمحويم �دجيةمحويم �دجيةمحويم �دجية10411233104112331041123310411233

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-18محويم سعادمحويم سعادمحويم سعادمحويم سعاد10591313105913131059131310591313

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-16محويم سف_انمحويم سف_انمحويم سف_انمحويم سف_ان10601228106012281060122810601228

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-23محويم *يلمحويم *يلمحويم *يلمحويم *يل10641322106413221064132210641322

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-13محوين املهديمحوين املهديمحوين املهديمحوين املهدي10481037104810371048103710481037

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-28محي حSانمحي حSانمحي حSانمحي حSان10641307106413071064130710641307
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-10محي فاطمةمحي فاطمةمحي فاطمةمحي فاطمة10601045106010451060104510601045

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-02محي فاطمة الزهراءمحي فاطمة الزهراءمحي فاطمة الزهراءمحي فاطمة الزهراء10501249105012491050124910501249

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-12محيد شC·ءمحيد شC·ءمحيد شC·ءمحيد شC·ء10571471105714711057147110571471

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-01محيد عز#زةمحيد عز#زةمحيد عز#زةمحيد عز#زة10621157106211571062115710621157���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-04محيد فوزيةمحيد فوزيةمحيد فوزيةمحيد فوزية10421046104210461042104610421046

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13محيد وصالمحيد وصالمحيد وصالمحيد وصال10581556105815561058155610581556

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-15محيدوش اقVالمحيدوش اقVالمحيدوش اقVالمحيدوش اقVال10551288105512881055128810551288

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-25محيدي Iديةمحيدي Iديةمحيدي Iديةمحيدي Iدية10641231106412311064123110641231

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-13محيدي وفاءمحيدي وفاءمحيدي وفاءمحيدي وفاء10581087105810871058108710581087

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-01محمي Mٔسامةمحمي Mٔسامةمحمي Mٔسامةمحمي Mٔسامة10381361103813611038136110381361

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-25محميصة مرميمحميصة مرميمحميصة مرميمحميصة مرمي10481059104810591048105910481059

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-10محني هاجرمحني هاجرمحني هاجرمحني هاجر10611167106111671061116710611167

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20محينة مرميمحينة مرميمحينة مرميمحينة مرمي10641327106413271064132710641327

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-06حSاين مرواحSاين مرواحSاين مرواحSاين مروا10551357105513571055135710551357

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-08حSاوي اسCيةحSاوي اسCيةحSاوي اسCيةحSاوي اسCية10201155102011551020115510201155

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-20حSاوي ح_اةحSاوي ح_اةحSاوي ح_اةحSاوي ح_اة10491054104910541049105410491054

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-30حSاوي زي�بحSاوي زي�بحSاوي زي�بحSاوي زي�ب10561366105613661056136610561366

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-01حSبيل محمد اسامةحSبيل محمد اسامةحSبيل محمد اسامةحSبيل محمد اسامة10381162103811621038116210381162

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-01حSد#ري tوsرحSد#ري tوsرحSد#ري tوsرحSد#ري tوsر10461029104610291046102910461029

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-10حSد#ري لينةحSد#ري لينةحSد#ري لينةحSد#ري لينة10531300105313001053130010531300

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-19حSون نوالحSون نوالحSون نوالحSون نوال10481348104813481048134810481348

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-23حSوين اميانحSوين اميانحSوين اميانحSوين اميان10501157105011571050115710501157

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-27حSوين سارةحSوين سارةحSوين سارةحSوين سارة10561360105613601056136010561360

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-07حSوين شC·ءحSوين شC·ءحSوين شC·ءحSوين شC·ء10591616105916161059161610591616

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-22حSوين �رسىحSوين �رسىحSوين �رسىحSوين �رسى10631072106310721063107210631072

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-10حSوي سلميةحSوي سلميةحSوي سلميةحSوي سلمية10611284106112841061128410611284

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-16حSيفي نورا�#نحSيفي نورا�#نحSيفي نورا�#نحSيفي نورا�#ن10591305105913051059130510591305

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-23حSني ابÅسامحSني ابÅسامحSني ابÅسامحSني ابÅسام10541267105412671054126710541267

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-01حSني ا�ار حف_ظحSني ا�ار حف_ظحSني ا�ار حف_ظحSني ا�ار حف_ظ10571277105712771057127710571277

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-09حSني ا�ار رشCيدةحSني ا�ار رشCيدةحSني ا�ار رشCيدةحSني ا�ار رشCيدة10621039106210391062103910621039���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-23حSني فاطمة الزهراءحSني فاطمة الزهراءحSني فاطمة الزهراءحSني فاطمة الزهراء10371487103714871037148710371487

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-02حSني يوسفحSني يوسفحSني يوسفحSني يوسف10531003105310031053100310531003

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-20حSيين �دجيةحSيين �دجيةحSيين �دجيةحSيين �دجية10561260105612601056126010561260

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-13حSيين فاطمةحSيين فاطمةحSيين فاطمةحSيين فاطمة10591619105916191059161910591619

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-01حSيوي هاحSيوي هاحSيوي هاحSيوي ها����10371492103714921037149210371492

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-08حواحواحواحواصصصص شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10411088104110881041108810411088

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-19حوام مروىحوام مروىحوام مروىحوام مروى10211018102110181021101810211018

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-08حور *دIنحور *دIنحور *دIنحور *دIن10481157104811571048115710481157

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-02حوسCنا هدىحوسCنا هدىحوسCنا هدىحوسCنا هدى10141115101411151014111510141115

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-22حوحوحوحوضضضض غزالن غزالن غزالن غزالن10581034105810341058103410581034

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-04حويض عبدهللاحويض عبدهللاحويض عبدهللاحويض عبدهللا10641118106411181064111810641118

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-06حوفدي فاطمة الزهراءحوفدي فاطمة الزهراءحوفدي فاطمة الزهراءحوفدي فاطمة الزهراء10481089104810891048108910481089

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-15ح_اري شعيبح_اري شعيبح_اري شعيبح_اري شعيب10631226106312261063122610631226

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-06ح_ان سك_نةح_ان سك_نةح_ان سك_نةح_ان سك_نة10421015104210151042101510421015

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-18ح_ان فاطمةح_ان فاطمةح_ان فاطمةح_ان فاطمة10571252105712521057125210571252

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-17ح_جري نعميةح_جري نعميةح_جري نعميةح_جري نعمية10591857105918571059185710591857

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-27ح_جوب سك_نةح_جوب سك_نةح_جوب سك_نةح_جوب سك_نة10641360106413601064136010641360

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-15ح_دا الزهرةح_دا الزهرةح_دا الزهرةح_دا الزهرة10381268103812681038126810381268

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-04ح_داس Mٓيةح_داس Mٓيةح_داس Mٓيةح_داس Mٓية10571445105714451057144510571445
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-02ح_در حسCناءح_در حسCناءح_در حسCناءح_در حسCناء10711238107112381071123810711238

10531094105310941053109410531094àح_در هنيàح_در هنيàح_در هنيàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-21ح_در هنيTTTT005

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-14ح_دي ف_صلح_دي ف_صلح_دي ف_صلح_دي ف_صل10641216106412161064121610641216

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجZ�07-11-1996يس توف_ق�Zيس توف_ق�Zيس توف_ق�Zيس توف_ق10301033103010331030103310301033

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-29ح_رض ٕاtرامح_رض ٕاtرامح_رض ٕاtرامح_رض ٕاtرام10421033104210331042103310421033

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-23ح_ال ام_نةح_ال ام_نةح_ال ام_نةح_ال ام_نة10541086105410861054108610541086

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01ح_لمي حفصةح_لمي حفصةح_لمي حفصةح_لمي حفصة10481102104811021048110210481102

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-04حمير ابÅسامحمير ابÅسامحمير ابÅسامحمير ابÅسام10591386105913861059138610591386

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-03حميري سك_نةحميري سك_نةحميري سك_نةحميري سك_نة10381118103811181038111810381118

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01حميص Mٔرشفحميص Mٔرشفحميص Mٔرشفحميص Mٔرشف10201066102010661020106610201066

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-20حميود Mٔمميةحميود Mٔمميةحميود Mٔمميةحميود Mٔممية10611526106115261061152610611526

10571238105712381057123810571238àحميود هنيàحميود هنيàحميود هنيà012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-17حميود هني

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-�16ا امحمد فاطمة الزهراء�ا امحمد فاطمة الزهراء�ا امحمد فاطمة الزهراء�ا امحمد فاطمة الزهراء10491030104910301049103010491030

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-�28اUر دنيا�اUر دنيا�اUر دنيا�اUر دنيا10601062106010621060106210601062

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-�10ا�ا�ا�امتمتمتمت سهام سهام سهام سهام10561127105611271056112710561127

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�04ا�ا�ا�امتمتمتمت ع>ن ع>ن ع>ن ع>ن10571297105712971057129710571297

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-�19ا�ا�ا�امتمتمتمتي رqاءي رqاءي رqاءي رqاء10561069105610691056106910561069

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-�25ا�ا�ا�امتمتمتمتي يوسفي يوسفي يوسفي يوسف10591605105916051059160510591605

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-�16ادم سهام�ادم سهام�ادم سهام�ادم سهام10611492106114921061149210611492

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-�06ادم �سني�ادم �سني�ادم �سني�ادم �سني10611142106111421061114210611142

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-�25ا�ا�ا�امصمصمصمص خو خو خو خو����10611654106116541061165410611654

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-�13ارض املهدي�ارض املهدي�ارض املهدي�ارض املهدي10611461106114611061146110611461

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-�19ا� اسامعيل�ا� اسامعيل�ا� اسامعيل�ا� اسامعيل10201049102010491020104910201049

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-�24ا� سك_نة�ا� سك_نة�ا� سك_نة�ا� سك_نة10581290105812901058129010581290

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-�17ا� عصام�ا� عصام�ا� عصام�ا� عصام10641089106410891064108910641089

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-�13ا� نعمة�ا� نعمة�ا� نعمة�ا� نعمة10301110103011101030111010301110

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�01الص �دجية�الص �دجية�الص �دجية�الص �دجية10531153105311531053115310531153

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-�08الص �رس#ن�الص �رس#ن�الص �رس#ن�الص �رس#ن10611326106113261061132610611326

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-�15ايل *يل �دجية�ايل *يل �دجية�ايل *يل �دجية�ايل *يل �دجية10381048103810481038104810381048

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-�23اليد حSان�اليد حSان�اليد حSان�اليد حSان10611332106113321061133210611332

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�18اية لطيفة�اية لطيفة�اية لطيفة�اية لطيفة10481212104812121048121210481212

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-�29ائف لطيفة�ائف لطيفة�ائف لطيفة�ائف لطيفة10581149105811491058114910581149

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-21خVاز شC·ءخVاز شC·ءخVاز شC·ءخVاز شC·ء10541306105413061054130610541306

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-15خVاز غزالنخVاز غزالنخVاز غزالنخVاز غزالن10541011105410111054101110541011

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-�11ربان هدى�ربان هدى�ربان هدى�ربان هدى10211070102110701021107010211070

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�11زبي ابÅسام�زبي ابÅسام�زبي ابÅسام�زبي ابÅسام10601308106013081060130810601308

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-�25زبي لبىن�زبي لبىن�زبي لبىن�زبي لبىن10531274105312741053127410531274

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-28خ�وس سك_نةخ�وس سك_نةخ�وس سك_نةخ�وس سك_نة10581473105814731058147310581473

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-28جخجخجخجخاوي خواوي خواوي خواوي خو����10531291105312911053129110531291

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-�01دادي ٕاtرام�دادي ٕاtرام�دادي ٕاtرام�دادي ٕاtرام10371373103713731037137310371373

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-�28دادي شC·ء�دادي شC·ء�دادي شC·ء�دادي شC·ء10491168104911681049116810491168

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-�01دار فاطمة�دار فاطمة�دار فاطمة�دار فاطمة10591674105916741059167410591674

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-�11دام هللا �دام هللا �دام هللا �دام هللا ����انانانان10591236105912361059123610591236

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-�17دراين نورا�#ن�دراين نورا�#ن�دراين نورا�#ن�دراين نورا�#ن10571459105714591057145910571459

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-�23دو هدى�دو هدى�دو هدى�دو هدى10601315106013151060131510601315

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-�29دجية برصي�دجية برصي�دجية برصي�دجية برصي10561002105610021056100210561002

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-�07دجية رUروب�دجية رUروب�دجية رUروب�دجية رUروب10211024102110241021102410211024

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-�28د#ري اممية�د#ري اممية�د#ري اممية�د#ري اممية10611630106116301061163010611630

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-�07د#ري Mٔممية�د#ري Mٔممية�د#ري Mٔممية�د#ري Mٔممية10531215105312151053121510531215
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-01خراز ملياءخراز ملياءخراز ملياءخراز ملياء10611370106113701061137010611370

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-30خراز وفاءخراز وفاءخراز وفاءخراز وفاء10461089104610891046108910461089

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-29خر^ش فاطمة الزهراءخر^ش فاطمة الزهراءخر^ش فاطمة الزهراءخر^ش فاطمة الزهراء10561392105613921056139210561392

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-05خربوش wرشىخربوش wرشىخربوش wرشىخربوش wرشى10481067104810671048106710481067

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01خربوش زي�بخربوش زي�بخربوش زي�بخربوش زي�ب10591505105915051059150510591505

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-16خربوش شC·ءخربوش شC·ءخربوش شC·ءخربوش شC·ء10601297106012971060129710601297

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-13خربوش مصطفىخربوش مصطفىخربوش مصطفىخربوش مصطفى10581106105811061058110610581106

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01خربوش هاجرخربوش هاجرخربوش هاجرخربوش هاجر10481350104813501048135010481350

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-21خرساين فاطمةخرساين فاطمةخرساين فاطمةخرساين فاطمة10611392106113921061139210611392

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08خرشاش ام_نةخرشاش ام_نةخرشاش ام_نةخرشاش ام_نة10381347103813471038134710381347

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-05خرصاين اسامءخرصاين اسامءخرصاين اسامءخرصاين اسامء10201002102010021020100210201002

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-19خرمود Mٔم_نةخرمود Mٔم_نةخرمود Mٔم_نةخرمود Mٔم_نة10201012102010121020101210201012

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-02خرويب سك_نةخرويب سك_نةخرويب سك_نةخرويب سك_نة10501138105011381050113810501138

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20خرويب ليىلخرويب ليىلخرويب ليىلخرويب ليىل10491260104912601049126010491260

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01خري ش �سنيخري ش �سنيخري ش �سنيخري ش �سني10591709105917091059170910591709

10611132106111321061113210611132àليq يةCخري شàليq يةCخري شàليq يةCخري شàليq يةCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-20خري شCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 006الالالالثثثثانوية إال*دادية

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-24خر�شفات شC·ءخر�شفات شC·ءخر�شفات شC·ءخر�شفات شC·ء10481086104810861048108610481086

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-05خريف وqدانخريف وqدانخريف وqدانخريف وqدان10591702105917021059170210591702

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-13خزار محمدخزار محمدخزار محمدخزار محمد10531171105311711053117110531171

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-18خزار هندخزار هندخزار هندخزار هند10561058105610581056105810561058

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11خزرج مسيةخزرج مسيةخزرج مسيةخزرج مسية10711155107111551071115510711155

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-10خشاب معرخشاب معرخشاب معرخشاب معر10381152103811521038115210381152

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-24خشاف مرميخشاف مرميخشاف مرميخشاف مرمي10381263103812631038126310381263

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-17خشان دنياخشان دنياخشان دنياخشان دنيا10581300105813001058130010581300

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-27خشان محمدخشان محمدخشان محمدخشان محمد10211010102110101021101010211010

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-02خشان نورةخشان نورةخشان نورةخشان نورة10551301105513011055130110551301

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-29خشاين Mٔسامءخشاين Mٔسامءخشاين Mٔسامءخشاين Mٔسامء10531008105310081053100810531008

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-16خشليعة ماqدةخشليعة ماqدةخشليعة ماqدةخشليعة ماqدة10601073106010731060107310601073

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-08خشن زي�بخشن زي�بخشن زي�بخشن زي�ب10611459106114591061145910611459

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-20خشون سهامخشون سهامخشون سهامخشون سهام10641073106410731064107310641073

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-06خشون عبدهللاخشون عبدهللاخشون عبدهللاخشون عبدهللا10641204106412041064120410641204

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-16خيش صفاءخيش صفاءخيش صفاءخيش صفاء10491329104913291049132910491329

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-15خشZش كاملخشZش كاملخشZش كاملخشZش كامل10571390105713901057139010571390

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01خصال صباحخصال صباحخصال صباحخصال صباح10641015106410151064101510641015

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-29خرصا هاجرخرصا هاجرخرصا هاجرخرصا هاجر10201157102011571020115710201157

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-25خصمي ٕاtرامخصمي ٕاtرامخصمي ٕاtرامخصمي ٕاtرام10701242107012421070124210701242

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-19خرضي �دجيةخرضي �دجيةخرضي �دجيةخرضي �دجية10371151103711511037115110371151

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-30خطاب رqاءخطاب رqاءخطاب رqاءخطاب رqاء10541235105412351054123510541235

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-28خطاب سك_نةخطاب سك_نةخطاب سك_نةخطاب سك_نة10581372105813721058137210581372

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-05خطاب فدوىخطاب فدوىخطاب فدوىخطاب فدوى10371085103710851037108510371085

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-14خطاب لبىنخطاب لبىنخطاب لبىنخطاب لبىن10561183105611831056118310561183

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-04خطايب Mٔيوبخطايب Mٔيوبخطايب Mٔيوبخطايب Mٔيوب10591082105910821059108210591082

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-04خطايب حكميةخطايب حكميةخطايب حكميةخطايب حكمية10371424103714241037142410371424

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-18خطايب ف_اليل غيخطايب ف_اليل غيخطايب ف_اليل غيخطايب ف_اليل غيثثثثةةةة10381058103810581038105810381058

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-01خطايب معادخطايب معادخطايب معادخطايب معاد10501021105010211050102110501021

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-08خطوش سك_نةخطوش سك_نةخطوش سك_نةخطوش سك_نة10541042105410421054104210541042

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-02خفاوي ٕاميانخفاوي ٕاميانخفاوي ٕاميانخفاوي ٕاميان10591658105916581059165810591658

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-�14الد Mٔممية�الد Mٔممية�الد Mٔممية�الد Mٔممية10591304105913041059130410591304

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-�13الف عواطف�الف عواطف�الف عواطف�الف عواطف10611342106113421061134210611342
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-�13الف فاطمة الزهراء�الف فاطمة الزهراء�الف فاطمة الزهراء�الف فاطمة الزهراء10551053105510531055105310551053

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-�11الف مرمي�الف مرمي�الف مرمي�الف مرمي10581214105812141058121410581214

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-�28الق زtر�ء�الق زtر�ء�الق زtر�ء�الق زtر�ء10571513105715131057151310571513

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجMٔ Û�26-02-2002ية�Mٔ Ûية�Mٔ Ûية�Mٔ Ûية10371495103714951037149510371495

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÛ�15-04-1993اوي حسCنة�Ûاوي حسCنة�Ûاوي حسCنة�Ûاوي حسCنة10591008105910081059100810591008

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÛ�07-04-2001ون سلمى�Ûون سلمى�Ûون سلمى�Ûون سلمى10411207104112071041120710411207

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÛ�11-01-1999ون صفاء�Ûون صفاء�Ûون صفاء�Ûون صفاء10571303105713031057130310571303

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÛ�17-02-1997ون هدى�Ûون هدى�Ûون هدى�Ûون هدى10331018103310181033101810331018

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-�11لف هللا �دجية�لف هللا �دجية�لف هللا �دجية�لف هللا �دجية10571284105712841057128410571284

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-�03لفاوي ام_نة�لفاوي ام_نة�لفاوي ام_نة�لفاوي ام_نة10561232105612321056123210561232

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-�19لفاوي سك_نة�لفاوي سك_نة�لفاوي سك_نة�لفاوي سك_نة10381110103811101038111010381110

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-�10لفاوي شC·ء�لفاوي شC·ء�لفاوي شC·ء�لفاوي شC·ء10571541105715411057154110571541

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-�15لفاوي وسCمية�لفاوي وسCمية�لفاوي وسCمية�لفاوي وسCمية10581198105811981058119810581198

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-�13لفي حسCناء�لفي حسCناء�لفي حسCناء�لفي حسCناء10701042107010421070104210701042

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-�08لفي ليىل�لفي ليىل�لفي ليىل�لفي ليىل10411003104110031041100310411003

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-�23لفي �زهة�لفي �زهة�لفي �زهة�لفي �زهة10571557105715571057155710571557

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-�14لود سعاد�لود سعاد�لود سعاد�لود سعاد10381093103810931038109310381093

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-�19لود عبد هللا�لود عبد هللا�لود عبد هللا�لود عبد هللا10611126106111261061112610611126

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-�28لوف رqاء�لوف رqاء�لوف رqاء�لوف رqاء10371428103714281037142810371428

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-�25لويف حSان�لويف حSان�لويف حSان�لويف حSان10421060104210601042106010421060

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-�07لويف شC·ء�لويف شC·ء�لويف شC·ء�لويف شC·ء10531174105311741053117410531174

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�23لويف محمد�لويف محمد�لويف محمد�لويف محمد10571504105715041057150410571504

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-�01لوق زي�ب�لوق زي�ب�لوق زي�ب�لوق زي�ب10561231105612311056123110561231

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-�18لويق احلسني�لويق احلسني�لويق احلسني�لويق احلسني10571391105713911057139110571391

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-�03لوي ٕاميان�لوي ٕاميان�لوي ٕاميان�لوي ٕاميان10411164104111641041116410411164

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-�02ليد ايوب�ليد ايوب�ليد ايوب�ليد ايوب10631339106313391063133910631339

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-�18ليف فاطمة الزهراء�ليف فاطمة الزهراء�ليف فاطمة الزهراء�ليف فاطمة الزهراء10481023104810231048102310481023

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-�13ليف مرمي�ليف مرمي�ليف مرمي�ليف مرمي10141219101412191014121910141219

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-�01ليفة ليىل�ليفة ليىل�ليفة ليىل�ليفة ليىل10611104106111041061110410611104

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-�07ليل ٕاميان�ليل ٕاميان�ليل ٕاميان�ليل ٕاميان10611204106112041061120410611204

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-�01ليل سك_نة�ليل سك_نة�ليل سك_نة�ليل سك_نة10541343105413431054134310541343

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-�17ليل ليىل�ليل ليىل�ليل ليىل�ليل ليىل10381031103810311038103110381031

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-�07ليل مرمي�ليل مرمي�ليل مرمي�ليل مرمي10591817105918171059181710591817

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-�07ليل مليكة�ليل مليكة�ليل مليكة�ليل مليكة10531061105310611053106110531061

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-�12ليل �زهة�ليل �زهة�ليل �زهة�ليل �زهة10591016105910161059101610591016

10611294106112941061129410611294àلييل هني�àلييل هني�àلييل هني�àيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-�07لييل هنيCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 014الالالالثثثثانوية إال*دادية

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-11خاميس وئامخاميس وئامخاميس وئامخاميس وئام10581401105814011058140110581401

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-12خامش الهامخامش الهامخامش الهامخامش الهام10411089104110891041108910411089

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-23خامل سCناءخامل سCناءخامل سCناءخامل سCناء10461108104611081046110810461108

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-02مخمخمخمخري ايةري ايةري ايةري اية10611631106116311061163110611631

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-23مخمخمخمخيس tرميةيس tرميةيس tرميةيس tرمية10591850105918501059185010591850

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-11مخمخمخمخلZش لZش لZش لZش ����انانانان10331005103310051033100510331005

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-14مخمخمخمخلZش فاطمة الزهراءلZش فاطمة الزهراءلZش فاطمة الزهراءلZش فاطمة الزهراء10631002106310021063100210631002

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-18مخمخمخمخلZيش MٔسامءلZيش MٔسامءلZيش MٔسامءلZيش Mٔسامء10701056107010561070105610701056

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-30مخمخمخمخياس ليىلياس ليىلياس ليىلياس ليىل10601008106010081060100810601008

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-16خSدرو اميانخSدرو اميانخSدرو اميانخSدرو اميان10591230105912301059123010591230

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-11خSييب سCناءخSييب سCناءخSييب سCناءخSييب سCناء10571009105710091057100910571009

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-12خSييب غزالنخSييب غزالنخSييب غزالنخSييب غزالن10581628105816281058162810581628

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-20خSيفة رqاءخSيفة رqاءخSيفة رqاءخSيفة رqاء10591652105916521059165210591652
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-24خوايت سك_نةخوايت سك_نةخوايت سك_نةخوايت سك_نة10701050107010501070105010701050

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-08خو° فاطمةخو° فاطمةخو° فاطمةخو° فاطمة10371198103711981037119810371198

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-02خودي مرميخودي مرميخودي مرميخودي مرمي10201112102011121020111210201112

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-23خود#ر اخل�ساءخود#ر اخل�ساءخود#ر اخل�ساءخود#ر اخل�ساء10461042104610421046104210461042

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-09خوكة �دجيةخوكة �دجيةخوكة �دجيةخوكة �دجية10531103105311031053110310531103

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-05خوالن حفصةخوالن حفصةخوالن حفصةخوالن حفصة10601251106012511060125110601251

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-23خوخوخوخو���� الفضييل الفضييل الفضييل الفضييل10631236106312361063123610631236

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-16خومان �دجيةخومان �دجيةخومان �دجيةخومان �دجية10581363105813631058136310581363

10581392105813921058139210581392àخومن هنيàخومن هنيàخومن هنيà020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-21خومن هني

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02خوMٔ IسامءخوMٔ IسامءخوMٔ IسامءخوMٔ Iسامء10371359103713591037135910371359

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-29خونيت زي�بخونيت زي�بخونيت زي�بخونيت زي�ب10541147105411471054114710541147

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-13خوي طخوي طخوي طخوي طهههه10581229105812291058122910581229

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-13خو� زي�بخو� زي�بخو� زي�بخو� زي�ب10541225105412251054122510541225

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-01خو� هشامخو� هشامخو� هشامخو� هشام10381200103812001038120010381200

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-18خوية �دجيةخوية �دجيةخوية �دجيةخوية �دجية10561088105610881056108810561088

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-02خوية سك_نةخوية سك_نةخوية سك_نةخوية سك_نة10561295105612951056129510561295

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-04خو#رة �سنيخو#رة �سنيخو#رة �سنيخو#رة �سني10581357105813571058135710581357

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-12خو#ري هدىخو#ري هدىخو#ري هدىخو#ري هدى10141232101412321014123210141232

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-18خويليد سCناءخويليد سCناءخويليد سCناءخويليد سCناء10531113105311131053111310531113

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÂ15-11-1997 ليىلÂ ليىلÂ ليىلÂ ليىل10491148104911481049114810491148

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-11خ_ا زي�بخ_ا زي�بخ_ا زي�بخ_ا زي�ب10481148104811481048114810481148

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-03خ_ار �دجيةخ_ار �دجيةخ_ار �دجيةخ_ار �دجية10601106106011061060110610601106

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-28خ_اط فردوسخ_اط فردوسخ_اط فردوسخ_اط فردوس10561390105613901056139010561390

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-08خ_اط tوsرخ_اط tوsرخ_اط tوsرخ_اط tوsر10591105105911051059110510591105

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-19خ_اط محمدخ_اط محمدخ_اط محمدخ_اط محمد10581597105815971058159710581597

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-12خ_اطي فاطمة الزهراءخ_اطي فاطمة الزهراءخ_اطي فاطمة الزهراءخ_اطي فاطمة الزهراء10591131105911311059113110591131

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-09خ_اطي محمد Mٔمنيخ_اطي محمد Mٔمنيخ_اطي محمد Mٔمنيخ_اطي محمد Mٔمني10531109105311091053110910531109

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-�19ري ابÅسام�ري ابÅسام�ري ابÅسام�ري ابÅسام10581596105815961058159610581596

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-�04ريات زي�ب�ريات زي�ب�ريات زي�ب�ريات زي�ب10571084105710841057108410571084

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-�05ريات هند�ريات هند�ريات هند�ريات هند10591647105916471059164710591647

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-�18ريه ف�ي�ة�ريه ف�ي�ة�ريه ف�ي�ة�ريه ف�ي�ة10631048106310481063104810631048

10561053105610531056105310561053àريون مجي�àريون مجي�àريون مجي�àيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-�20ريون مجيSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS003الالالالثثثثانوية التق

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-�15ريي Mٔممية�ريي Mٔممية�ريي Mٔممية�ريي Mٔممية10601368106013681060136810601368

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-�29زيران Mٔممية�زيران Mٔممية�زيران Mٔممية�زيران Mٔممية10481259104812591048125910481259

10591062105910621059106210591062óعبد الا óعبد الا óعبد الا óن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-04خخخخيييييييي عبد الاUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT004

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-18دا�ا معردا�ا معردا�ا معردا�ا معر10371333103713331037133310371333

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11دادة فاطمة الزهراءدادة فاطمة الزهراءدادة فاطمة الزهراءدادة فاطمة الزهراء10551303105513031055130310551303

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11داريس فدوىداريس فدوىداريس فدوىداريس فدوى10581518105815181058151810581518

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-10دازية MٔسCيةدازية MٔسCيةدازية MٔسCيةدازية MٔسCية10631371106313711063137110631371

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13داز#ر وصالداز#ر وصالداز#ر وصالداز#ر وصال10581531105815311058153110581531

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01دا*يل مرميدا*يل مرميدا*يل مرميدا*يل مرمي10711165107111651071116510711165

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-07دافع سلمىدافع سلمىدافع سلمىدافع سلمى10141094101410941014109410141094

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-16داtر هللا عبدالنيبداtر هللا عبدالنيبداtر هللا عبدالنيبداtر هللا عبدالنيب10631309106313091063130910631309

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-04داtر هللا عز#زةداtر هللا عز#زةداtر هللا عز#زةداtر هللا عز#زة10631166106311661063116610631166

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-04داtر مرميداtر مرميداtر مرميداtر مرمي10581295105812951058129510581295

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-05داtر جهرداtر جهرداtر جهرداtر جهر10381306103813061038130610381306

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14داtري جاملداtري جاملداtري جاملداtري جامل10591599105915991059159910591599

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-12دايم شC·ءدايم شC·ءدايم شC·ءدايم شC·ء10501160105011601050116010501160

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-10داين ح_اةداين ح_اةداين ح_اةداين ح_اة10591570105915701059157010591570
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-02داهن دنياداهن دنياداهن دنياداهن دنيا10531190105311901053119010531190

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-16داوود يوسفداوود يوسفداوود يوسفداوود يوسف10501260105012601050126010501260

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-22دا#ز Mٔيوبدا#ز Mٔيوبدا#ز Mٔيوبدا#ز Mٔيوب10701138107011381070113810701138

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-27د^ر امميةد^ر امميةد^ر امميةد^ر اممية10571595105715951057159510571595

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-13د^ر خود^ر خود^ر خود^ر خو����10301023103010231030102310301023

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-17د^ر محمدد^ر محمدد^ر محمدد^ر محمد10711081107110811071108110711081

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-25دبوز �رسىدبوز �رسىدبوز �رسىدبوز �رسى10301007103010071030100710301007

008فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-03دبياين شC·ءدبياين شC·ءدبياين شC·ءدبياين شC·ء10301142103011421030114210301142

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-26دqال فاطمةدqال فاطمةدqال فاطمةدqال فاطمة10591443105914431059144310591443

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-20دجامل *اÒشةدجامل *اÒشةدجامل *اÒشةدجامل *اÒشة10491165104911651049116510491165

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-28د�ان صرب#ند�ان صرب#ند�ان صرب#ند�ان صرب#ن10461020104610201046102010461020

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-22د�ان فاطمة الزهراءد�ان فاطمة الزهراءد�ان فاطمة الزهراءد�ان فاطمة الزهراء10141059101410591014105910141059

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-28د�ان مرميد�ان مرميد�ان مرميد�ان مرمي10491119104911191049111910491119

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-16د�اين جنوىد�اين جنوىد�اين جنوىد�اين جنوى10621045106210451062104510621045���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-22د�ايين دم_ةد�ايين دم_ةد�ايين دم_ةد�ايين دم_ة10611348106113481061134810611348

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-12د�ايين عبد العايلد�ايين عبد العايلد�ايين عبد العايلد�ايين عبد العايل10571586105715861057158610571586

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-21دحامن امياندحامن امياندحامن امياندحامن اميان10531263105312631053126310531263

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-30دحامن سك_نةدحامن سك_نةدحامن سك_نةدحامن سك_نة10531182105311821053118210531182

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-11دحامن عبد ا÷لطيفدحامن عبد ا÷لطيفدحامن عبد ا÷لطيفدحامن عبد ا÷لطيف10591681105916811059168110591681

10561289105612891056128910561289àدحامن هنيàدحامن هنيàدحامن هنيàيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-06دحامن هنيSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS015الالالالثثثثانوية التق

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-26دحامين �سنيدحامين �سنيدحامين �سنيدحامين �سني10591835105918351059183510591835

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-27دمحوين فاطمة الزهراءدمحوين فاطمة الزهراءدمحوين فاطمة الزهراءدمحوين فاطمة الزهراء10571475105714751057147510571475

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-10دحو فاطمةدحو فاطمةدحو فاطمةدحو فاطمة10501135105011351050113510501135

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-25د�امة هدىد�امة هدىد�امة هدىد�امة هدى10551266105512661055126610551266

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-06درايب حSاندرايب حSاندرايب حSاندرايب حSان10531015105310151053101510531015

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-24دراح املدراح املدراح املدراح امل10571053105710531057105310571053

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-18دريب مرميدريب مرميدريب مرميدريب مرمي10581060105810601058106010581060

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-30درداك سك_نةدرداك سك_نةدرداك سك_نةدرداك سك_نة10541060105410601054106010541060

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-18دردور جنوىدردور جنوىدردور جنوىدردور جنوى10481207104812071048120710481207

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-05درعي هبي´ةدرعي هبي´ةدرعي هبي´ةدرعي هبي´ة10581251105812511058125110581251

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-01درÁال فاطمةدرÁال فاطمةدرÁال فاطمةدرÁال فاطمة10611676106116761061167610611676

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-15درقاوي زي�بدرقاوي زي�بدرقاوي زي�بدرقاوي زي�ب10611254106112541061125410611254

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-27درقاوي فاطمةدرقاوي فاطمةدرقاوي فاطمةدرقاوي فاطمة10601141106011411060114110601141

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01درtوم Mٔمنيدرtوم Mٔمنيدرtوم Mٔمنيدرtوم Mٔمني10561104105611041056110410561104

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-26درو�ش عبدالرحامندرو�ش عبدالرحامندرو�ش عبدالرحامندرو�ش عبدالرحامن10481225104812251048122510481225

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-19دري شC·ءدري شC·ءدري شC·ءدري شC·ء10581200105812001058120010581200

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-05دريب امياندريب امياندريب امياندريب اميان10711160107111601071116010711160

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08دريبل محمددريبل محمددريبل محمددريبل محمد10571525105715251057152510571525

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-28دريدي رqاءدريدي رqاءدريدي رqاءدريدي رqاء10481128104811281048112810481128

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-18در�س فاطمة الزهراءدر�س فاطمة الزهراءدر�س فاطمة الزهراءدر�س فاطمة الزهراء10371143103711431037114310371143

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-24دريع سعاددريع سعاددريع سعاددريع سعاد10421115104211151042111510421115

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-27درهيم شC·ءدرهيم شC·ءدرهيم شC·ءدرهيم شC·ء10601329106013291060132910601329

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-30درهيمي �دجيةدرهيمي �دجيةدرهيمي �دجيةدرهيمي �دجية10541069105410691054106910541069

10531150105311501053115010531150àدزاز هنيàدزاز هنيàدزاز هنيàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-19دزاز هنيTTTT008

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-13دشو محمددشو محمددشو محمددشو محمد10301087103010871030108710301087

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-21دعامش ٕاtرامدعامش ٕاtرامدعامش ٕاtرامدعامش ٕاtرام10531219105312191053121910531219

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-05دمعوش عبد الباسطدمعوش عبد الباسطدمعوش عبد الباسطدمعوش عبد الباسط10531191105311911053119110531191

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-24دÁايل سارةدÁايل سارةدÁايل سارةدÁايل سارة10541020105410201054102010541020

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-04دÁام اtرامدÁام اtرامدÁام اtرامدÁام اtرام10591508105915081059150810591508
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-13دÁام فاطمة الزهراءدÁام فاطمة الزهراءدÁام فاطمة الزهراءدÁام فاطمة الزهراء10591039105910391059103910591039

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-22دغنوش رشCيددغنوش رشCيددغنوش رشCيددغنوش رشCيد10611163106111631061116310611163

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-02دغنوش مرميدغنوش مرميدغنوش مرميدغنوش مرمي10381383103813831038138310381383

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-08دغوغ سك_نةدغوغ سك_نةدغوغ سك_نةدغوغ سك_نة10411133104111331041113310411133

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-08دف_ع د*اءدف_ع د*اءدف_ع د*اءدف_ع د*اء10581036105810361058103610581036

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-24داكيل صف_ةداكيل صف_ةداكيل صف_ةداكيل صف_ة10411019104110191041101910411019

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-08دكداك حكميةدكداك حكميةدكداك حكميةدكداك حكمية10611213106112131061121310611213

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-19دكداك مVاركةدكداك مVاركةدكداك مVاركةدكداك مVاركة10611481106114811061148110611481

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-03دtوري فاطمة الزهراءدtوري فاطمة الزهراءدtوري فاطمة الزهراءدtوري فاطمة الزهراء10141085101410851014108510141085

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-29دكري امميةدكري امميةدكري امميةدكري اممية10701057107010571070105710701057

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-12دكري حكميةدكري حكميةدكري حكميةدكري حكمية10591010105910101059101010591010

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-04دكري خودكري خودكري خودكري خو����10641269106412691064126910641269

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-08دكري عبد احلكميدكري عبد احلكميدكري عبد احلكميدكري عبد احلكمي10641076106410761064107610641076

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-06دال° Mٔمالدال° Mٔمالدال° Mٔمالدال° Mٔمال10611558106115581061155810611558

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-21دالل سهامدالل سهامدالل سهامدالل سهام10491113104911131049111310491113

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-05د�ويل هاجرد�ويل هاجرد�ويل هاجرد�ويل هاجر10571043105710431057104310571043

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-12دلوات رqاءدلوات رqاءدلوات رqاءدلوات رqاء10531064105310641053106410531064

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-01دلوان محمددلوان محمددلوان محمددلوان محمد10611439106114391061143910611439

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-19دلياس م_نةدلياس م_نةدلياس م_نةدلياس م_نة10621080106210801062108010621080���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-20دليل tوsردليل tوsردليل tوsردليل tوsر10501203105012031050120310501203

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-26دماش رميدماش رميدماش رميدماش رمي10711141107111411071114110711141

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-29دحمان عبدالرحامندحمان عبدالرحامندحمان عبدالرحامندحمان عبدالرحامن10581193105811931058119310581193

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-12دمراين عبدالكرميدمراين عبدالكرميدمراين عبدالكرميدمراين عبدالكرمي10531037105310371053103710531037

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-10دIن احساندIن احساندIن احساندIن احسان10701303107013031070130310701303

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-15دIن مرميدIن مرميدIن مرميدIن مرمي10601115106011151060111510601115

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-13دجنال مراددجنال مراددجنال مراددجنال مراد10411119104111191041111910411119

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-13دنون حمسندنون حمسندنون حمسندنون حمسن10641151106411511064115110641151

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-01دنون هبةدنون هبةدنون هبةدنون هبة10611495106114951061149510611495

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-06دنيفري سامحدنيفري سامحدنيفري سامحدنيفري سامح10601039106010391060103910601039

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-15دهاج حفصةدهاج حفصةدهاج حفصةدهاج حفصة10381237103812371038123710381237

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-20دها° ا�سدها° ا�سدها° ا�سدها° ا�س10611674106116741061167410611674

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-26دها° ايوبدها° ايوبدها° ايوبدها° ايوب10631111106311111063111110631111

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-10دها° عامددها° عامددها° عامددها° عامد10611373106113731061137310611373

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-25دها° �سنيدها° �سنيدها° �سنيدها° �سني10631185106311851063118510631185

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-13دهيب Mٔم_نةدهيب Mٔم_نةدهيب Mٔم_نةدهيب Mٔم_نة10541071105410711054107110541071

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-18دهرو ٕامياندهرو ٕامياندهرو ٕامياندهرو ٕاميان10581231105812311058123110581231

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-01دهسZس نوالدهسZس نوالدهسZس نوالدهسZس نوال10501206105012061050120610501206

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-07دمهوش سلمىدمهوش سلمىدمهوش سلمىدمهوش سلمى10551251105512511055125110551251

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30دهوار وفاءدهوار وفاءدهوار وفاءدهوار وفاء10641315106413151064131510641315

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-17دوال Mٔمميةدوال Mٔمميةدوال Mٔمميةدوال Mٔممية10201048102010481020104810201048

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-22دوالرشاد wرشىدوالرشاد wرشىدوالرشاد wرشىدوالرشاد wرشى10551136105511361055113610551136

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-12دوالزيال MٔسCيةدوالزيال MٔسCيةدوالزيال MٔسCيةدوالزيال MٔسCية10371441103714411037144110371441

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-27دوالزيال وفاءدوالزيال وفاءدوالزيال وفاءدوالزيال وفاء10371257103712571037125710371257

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-09دو^ل �لميةدو^ل �لميةدو^ل �لميةدو^ل �لمية10711161107111611071116110711161

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-06دوبيل �دجيةدوبيل �دجيةدوبيل �دجيةدوبيل �دجية10601121106011211060112110601121

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-20دودو اسامءدودو اسامءدودو اسامءدودو اسامء10491009104910091049100910491009

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-08دورو نبويةدورو نبويةدورو نبويةدورو نبوية10531118105311181053111810531118

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-15دوش مليكةدوش مليكةدوش مليكةدوش مليكة10381070103810701038107010381070

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-04دومين مرميدومين مرميدومين مرميدومين مرمي10701183107011831070118310701183
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-06دويم ابÅسامدويم ابÅسامدويم ابÅسامدويم ابÅسام10301060103010601030106010301060

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-03دويب زي�بدويب زي�بدويب زي�بدويب زي�ب10481179104811791048117910481179

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-10دويبة Mٔمميةدويبة Mٔمميةدويبة Mٔمميةدويبة Mٔممية10611634106116341061163410611634

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-06د� امالد� امالد� امالد� امال10711090107110901071109010711090

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-07د�ن صفاءد�ن صفاءد�ن صفاءد�ن صفاء10711215107112151071121510711215

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-18ديدو ليىلديدو ليىلديدو ليىلديدو ليىل10381062103810621038106210381062

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-16دياليل هنددياليل هنددياليل هنددياليل هند10141074101410741014107410141074

10481370104813701048137010481370àد#ن سهيàد#ن سهيàد#ن سهيà044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-03د#ن سهي

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-10د#ن غزالند#ن غزالند#ن غزالند#ن غزالن10491008104910081049100810491008

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-18دينار رqاءدينار رqاءدينار رqاءدينار رqاء10581199105811991058119910581199

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-06دينار شC·ءدينار شC·ءدينار شC·ءدينار شC·ء10581491105814911058149110581491

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-26دينار فاطمة الزهراءدينار فاطمة الزهراءدينار فاطمة الزهراءدينار فاطمة الزهراء10561026105610261056102610561026

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-30ديناوي Mٔمميةديناوي Mٔمميةديناوي Mٔمميةديناوي Mٔممية10141071101410711014107110141071

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-08ديين عتيقةديين عتيقةديين عتيقةديين عتيقة10621129106211291062112910621129���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-17ذايل ٕاtرامذايل ٕاtرامذايل ٕاtرامذايل ٕاtرام10531298105312981053129810531298

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-07ذاهب ٕالياسذاهب ٕالياسذاهب ٕالياسذاهب ٕالياس10611666106116661061166610611666

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-24ذهبايل فاطمة الزهراءذهبايل فاطمة الزهراءذهبايل فاطمة الزهراءذهبايل فاطمة الزهراء10211037102110371021103710211037

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-03ذهيب ليىلذهيب ليىلذهيب ليىلذهيب ليىل10561055105610551056105510561055

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-06ذوالرشاد مشسذوالرشاد مشسذوالرشاد مشسذوالرشاد مشس10541160105411601054116010541160

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-26رابب توريةرابب توريةرابب توريةرابب تورية10551311105513111055131110551311

حبحبحبحب مسرية مسرية مسرية مسرية10371246103712461037124610371246 036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-21رارارارا

حبحبحبحب غزالن غزالن غزالن غزالن10581488105814881058148810581488 025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-01رارارارا

حبحبحبحب حلسن حلسن حلسن حلسن10571202105712021057120210571202 011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-20رارارارا

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-20راحبي اسامعيلراحبي اسامعيلراحبي اسامعيلراحبي اسامعيل10571201105712011057120110571201

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-10راتب سعيدةراتب سعيدةراتب سعيدةراتب سعيدة10571367105713671057136710571367

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-23راتب فاطمةراتب فاطمةراتب فاطمةراتب فاطمة10591721105917211059172110591721

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-06راجعي اسامعيلراجعي اسامعيلراجعي اسامعيلراجعي اسامعيل10411074104110741041107410411074

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-07را° حمسنرا° حمسنرا° حمسنرا° حمسن10581175105811751058117510581175

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-24را° مرميرا° مرميرا° مرميرا° مرمي10611186106111861061118610611186

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-16را° هندرا° هندرا° هندرا° هند10301002103010021030100210301002

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-08رادة دنيارادة دنيارادة دنيارادة دنيا10591467105914671059146710591467

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-05راسل عبد ا÷لطيفراسل عبد ا÷لطيفراسل عبد ا÷لطيفراسل عبد ا÷لطيف10381189103811891038118910381189

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-17راسCيد خوراسCيد خوراسCيد خوراسCيد خو����10381211103812111038121110381211

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-02راشد الهامراشد الهامراشد الهامراشد الهام10601322106013221060132210601322

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-23راشد �Mٔسراشد �Mٔسراشد �Mٔسراشد �Mٔس10581622105816221058162210581622

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-28راشد محزةراشد محزةراشد محزةراشد محزة10611675106116751061167510611675

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-29راشدي صباحراشدي صباحراشدي صباحراشدي صباح10621273106212731062127310621273���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-04رايض مرميرايض مرميرايض مرميرايض مرمي10371048103710481037104810371048

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-03رايض مليكةرايض مليكةرايض مليكةرايض مليكة10611633106116331061163310611633

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-04راغب ٕاtرامراغب ٕاtرامراغب ٕاtرامراغب ٕاtرام10381226103812261038122610381226

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-24راغب Mٔمنيراغب Mٔمنيراغب Mٔمنيراغب Mٔمني10561006105610061056100610561006

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-09راغب ماريةراغب ماريةراغب ماريةراغب مارية10601122106011221060112210601122

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-08راغب حمسنراغب حمسنراغب حمسنراغب حمسن10581070105810701058107010581070

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-06راغب هدىراغب هدىراغب هدىراغب هدى10411203104112031041120310411203

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-18راÁدي فاطمة الزهراءراÁدي فاطمة الزهراءراÁدي فاطمة الزهراءراÁدي فاطمة الزهراء10531177105311771053117710531177

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-17راÁيل مرميراÁيل مرميراÁيل مرميراÁيل مرمي10611401106114011061140110611401

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-02رافع عزا�#نرافع عزا�#نرافع عزا�#نرافع عزا�#ن10551250105512501055125010551250

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-06رافعي فاطمةرافعي فاطمةرافعي فاطمةرافعي فاطمة10411091104110911041109110411091

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-16رافق ٕاميانرافق ٕاميانرافق ٕاميانرافق ٕاميان10371129103711291037112910371129
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-10رايق زي�برايق زي�برايق زي�برايق زي�ب10381086103810861038108610381086

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-28رايق سلمىرايق سلمىرايق سلمىرايق سلمى10571483105714831057148310571483

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-03راق_ب هدىراق_ب هدىراق_ب هدىراق_ب هدى10551260105512601055126010551260

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-08راtب راtب راtب راtب حضحضحضحضىىىى10531111105311111053111110531111

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-27راكز مرميراكز مرميراكز مرميراكز مرمي10621294106212941062129410621294���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01رايك زي�برايك زي�برايك زي�برايك زي�ب10571422105714221057142210571422

10371288103712881037128810371288àرايك هنيàرايك هنيàرايك هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-24رايك هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-21رايم ابÅسامرايم ابÅسامرايم ابÅسامرايم ابÅسام10411129104111291041112910411129

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-25رايم امالرايم امالرايم امالرايم امال10541059105410591054105910541059

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-04رايم سارةرايم سارةرايم سارةرايم سارة10301006103010061030100610301006

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-25رايم شعيبرايم شعيبرايم شعيبرايم شعيب10461022104610221046102210461022

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-16رايم لطيفةرايم لطيفةرايم لطيفةرايم لطيفة10371092103710921037109210371092

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-14رايم �رسىرايم �رسىرايم �رسىرايم �رسى10491248104912481049124810491248

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-25رام_د وفاءرام_د وفاءرام_د وفاءرام_د وفاء10711237107112371071123710711237

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-29رMٔوف مرميرMٔوف مرميرMٔوف مرميرMٔوف مرمي10581280105812801058128010581280

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-26راوي توف_قراوي توف_قراوي توف_قراوي توف_ق10561189105611891056118910561189

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-08ر^ب �Uرامهير^ب �Uرامهير^ب �Uرامهير^ب �Uرامهي10601351106013511060135110601351

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-27ر^ح امميةر^ح امميةر^ح امميةر^ح اممية10621165106211651062116510621165���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-10ر^ح حSانر^ح حSانر^ح حSانر^ح حSان10581085105810851058108510581085

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24ر^ح عواطفر^ح عواطفر^ح عواطفر^ح عواطف10201129102011291020112910201129

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-18ر^ح Iديةر^ح Iديةر^ح Iديةر^ح Iدية10611553106115531061155310611553

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-29ر^ح هندر^ح هندر^ح هندر^ح هند10611454106114541061145410611454

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-16ر^ر Mٔمحدر^ر Mٔمحدر^ر Mٔمحدر^ر Mٔمحد10531277105312771053127710531277

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-04رحباين حسCناءرحباين حسCناءرحباين حسCناءرحباين حسCناء10621043106210431062104310621043���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-01رحبي Mٔسامةرحبي Mٔسامةرحبي Mٔسامةرحبي Mٔسامة10701329107013291070132910701329

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-10رUروب سامحرUروب سامحرUروب سامحرUروب سامح10581609105816091058160910581609

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-21ربقاوي سلمةربقاوي سلمةربقاوي سلمةربقاوي سلمة10711072107110721071107210711072

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-04ربوح �دجيةربوح �دجيةربوح �دجيةربوح �دجية10551286105512861055128610551286

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-01ربوح زي�بربوح زي�بربوح زي�بربوح زي�ب10371237103712371037123710371237

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22ربوح نعميةربوح نعميةربوح نعميةربوح نعمية10641350106413501064135010641350

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-16ربيربيربيربيحححح هدى هدى هدى هدى10211040102110401021104010211040

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-24ربيع فاطمة الزهراءربيع فاطمة الزهراءربيع فاطمة الزهراءربيع فاطمة الزهراء10591406105914061059140610591406

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-16ربيعي مرادربيعي مرادربيعي مرادربيعي مراد10581248105812481058124810581248

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-19ربياك° سك_نةربياك° سك_نةربياك° سك_نةربياك° سك_نة10701011107010111070101110701011

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-19رqا حSانرqا حSانرqا حSانرqا حSان10531278105312781053127810531278

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-20رqا مسريةرqا مسريةرqا مسريةرqا مسرية10541168105411681054116810541168

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-28رqاء املعرويفرqاء املعرويفرqاء املعرويفرqاء املعرويف10331026103310261033102610331026

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-14رqاء قسCمييرqاء قسCمييرqاء قسCمييرqاء قسCميي10611012106110121061101210611012

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-24رqاوي محمدرqاوي محمدرqاوي محمدرqاوي محمد10491198104911981049119810491198

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-30رqارqارqارqايئيئيئيئ فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء10711116107111161071111610711116

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-08رجب حسCناءرجب حسCناءرجب حسCناءرجب حسCناء10591469105914691059146910591469

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-06رجوان محيدرجوان محيدرجوان محيدرجوان محيد10711080107110801071108010711080

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-05رج_ف �سنيرج_ف �سنيرج_ف �سنيرج_ف �سني10621032106210321062103210621032���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-23ر�ايل نعميةر�ايل نعميةر�ايل نعميةر�ايل نعمية10371364103713641037136410371364

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-01ر�ايل نوحر�ايل نوحر�ايل نوحر�ايل نوح10571083105710831057108310571083

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-16ر�الوي Mٔيوبر�الوي Mٔيوبر�الوي Mٔيوبر�الوي Mٔيوب10591455105914551059145510591455

017عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-19رحامن �دجيةرحامن �دجيةرحامن �دجيةرحامن �دجية10421122104211221042112210421122

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-11رحاموي �دجيةرحاموي �دجيةرحاموي �دجيةرحاموي �دجية10371061103710611037106110371061

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-22رحاموي عبد الصمدرحاموي عبد الصمدرحاموي عبد الصمدرحاموي عبد الصمد10591669105916691059166910591669
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
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ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-19رمحون محمدرمحون محمدرمحون محمدرمحون محمد10581188105811881058118810581188

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-10رمحي سلمىرمحي سلمىرمحي سلمىرمحي سلمى10371478103714781037147810371478

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-16رحو امحدرحو امحدرحو امحدرحو امحد10641033106410331064103310641033

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-21رحو مرميرحو مرميرحو مرميرحو مرمي10421066104210661042106610421066

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-02رحويل زي�برحويل زي�برحويل زي�برحويل زي�ب10461039104610391046103910461039

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-30رحوي ع£نرحوي ع£نرحوي ع£نرحوي ع£ن10561361105613611056136110561361

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-31ر� اسامعيلر� اسامعيلر� اسامعيلر� اسامعيل10571292105712921057129210571292

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-27ر� م_نةر� م_نةر� م_نةر� م_نة10381324103813241038132410381324

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-05رح_ل زي�برح_ل زي�برح_ل زي�برح_ل زي�ب10411173104111731041117310411173

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-20رخو فاطمةرخو فاطمةرخو فاطمةرخو فاطمة10551279105512791055127910551279

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-01رخميي زي�برخميي زي�برخميي زي�برخميي زي�ب10411213104112131041121310411213

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-01رخميي مرميرخميي مرميرخميي مرميرخميي مرمي10411212104112121041121210411212

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-14ردIين هاجرردIين هاجرردIين هاجرردIين هاجر10301031103010311030103110301031

10491291104912911049129110491291àردوف هنيàردوف هنيàردوف هنيàيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-18ردوف هنيMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ يب ح_ان التوح_دئهيليةMٔ 041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-07رديد طارقرديد طارقرديد طارقرديد طارق10481042104810421048104210481042

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-24رديف �دجيةرديف �دجيةرديف �دجيةرديف �دجية10561196105611961056119610561196

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-14رديل ا�المرديل ا�المرديل ا�المرديل ا�الم10531228105312281053122810531228

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-17رزقاوي *ادلرزقاوي *ادلرزقاوي *ادلرزقاوي *ادل10591666105916661059166610591666

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-10رزيق خورزيق خورزيق خورزيق خو����10591051105910511059105110591051

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-22رزيق عبد الف�احرزيق عبد الف�احرزيق عبد الف�احرزيق عبد الف�اح10561011105610111056101110561011

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-17رزيق فدوىرزيق فدوىرزيق فدوىرزيق فدوى10611616106116161061161610611616

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-05رزيق tوsررزيق tوsررزيق tوsررزيق tوsر10421094104210941042109410421094

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-12رزيق وفاءرزيق وفاءرزيق وفاءرزيق وفاء10411218104112181041121810411218

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12رزوق سك_نةرزوق سك_نةرزوق سك_نةرزوق سك_نة10501186105011861050118610501186

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-05رزوق فاطمة الزهراءرزوق فاطمة الزهراءرزوق فاطمة الزهراءرزوق فاطمة الزهراء10581281105812811058128110581281

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-29رز#ن غزالنرز#ن غزالنرز#ن غزالنرز#ن غزالن10591421105914211059142110591421

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-05رمسويك حمسنرمسويك حمسنرمسويك حمسنرمسويك حمسن10591373105913731059137310591373

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20رمسويك مرميرمسويك مرميرمسويك مرميرمسويك مرمي10591706105917061059170610591706

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-10رسCيد فاطمة الزهراءرسCيد فاطمة الزهراءرسCيد فاطمة الزهراءرسCيد فاطمة الزهراء10591872105918721059187210591872

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10رشاد اtرامرشاد اtرامرشاد اtرامرشاد اtرام10551252105512521055125210551252

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-06رشاد زtر�ءرشاد زtر�ءرشاد زtر�ءرشاد زtر�ء10551379105513791055137910551379

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-24رشادي صباحرشادي صباحرشادي صباحرشادي صباح10601092106010921060109210601092

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-17رشادي هاجررشادي هاجررشادي هاجررشادي هاجر10601229106012291060122910601229

10571600105716001057160010571600àرشد هنيàرشد هنيàرشد هنيà030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-04-06رشد هني

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-19رشدي Mٔسامءرشدي Mٔسامءرشدي Mٔسامءرشدي Mٔسامء10491338104913381049133810491338

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-25رشدي اميانرشدي اميانرشدي اميانرشدي اميان10371250103712501037125010371250

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-27رشدي عبد العز#زرشدي عبد العز#زرشدي عبد العز#زرشدي عبد العز#ز10591730105917301059173010591730

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-30رشدي غزالنرشدي غزالنرشدي غزالنرشدي غزالن10141008101410081014100810141008

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-07رشوق سلميةرشوق سلميةرشوق سلميةرشوق سلمية10531005105310051053100510531005

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-10رشCيد اسامعيلرشCيد اسامعيلرشCيد اسامعيلرشCيد اسامعيل10581553105815531058155310581553

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20رشCيد �دجيةرشCيد �دجيةرشCيد �دجيةرشCيد �دجية10461058104610581046105810461058

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-30رشCيد سلمىرشCيد سلمىرشCيد سلمىرشCيد سلمى10491131104911311049113110491131

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-20رشCيد محمدرشCيد محمدرشCيد محمدرشCيد محمد10591849105918491059184910591849

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-18رشCيدي سك_نةرشCيدي سك_نةرشCيدي سك_نةرشCيدي سك_نة10501213105012131050121310501213

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-05رشCيدي عبدالرزاقرشCيدي عبدالرزاقرشCيدي عبدالرزاقرشCيدي عبدالرزاق10711044107110441071104410711044

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-22رشCيدي مSالرشCيدي مSالرشCيدي مSالرشCيدي مSال10541236105412361054123610541236

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-03رشCيق دنيا سلمةرشCيق دنيا سلمةرشCيق دنيا سلمةرشCيق دنيا سلمة10501247105012471050124710501247

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-10رشCيق زي�برشCيق زي�برشCيق زي�برشCيق زي�ب10561194105611941056119410561194

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-26رشCيق عز#زةرشCيق عز#زةرشCيق عز#زةرشCيق عز#زة10551162105511621055116210551162
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-10رصان زي�برصان زي�برصان زي�برصان زي�ب10621078106210781062107810621078���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-12رضا حسCناءرضا حسCناءرضا حسCناءرضا حسCناء10371080103710801037108010371080

10571286105712861057128610571286àرضا هنيàرضا هنيàرضا هنيà015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-23رضا هني

017عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-13رضاوي حسCناءرضاوي حسCناءرضاوي حسCناءرضاوي حسCناء10421126104211261042112610421126

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-30رضوان احلس�_ةرضوان احلس�_ةرضوان احلس�_ةرضوان احلس�_ة10561122105611221056112210561122

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-11رضوان Mٔمميةرضوان Mٔمميةرضوان Mٔمميةرضوان Mٔممية10211012102110121021101210211012

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-05رضوان Mٔمميةرضوان Mٔمميةرضوان Mٔمميةرضوان Mٔممية10371191103711911037119110371191

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-06رضوان ايوبرضوان ايوبرضوان ايوبرضوان ايوب10641020106410201064102010641020

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-30رضوان حفصةرضوان حفصةرضوان حفصةرضوان حفصة10711201107112011071120110711201

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-27رضوان زهريةرضوان زهريةرضوان زهريةرضوان زهرية10611411106114111061141110611411

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-20رضوان سعيدرضوان سعيدرضوان سعيدرضوان سعيد10591099105910991059109910591099

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11رضوان مرميرضوان مرميرضوان مرميرضوان مرمي10601253106012531060125310601253

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-02رضوان مليكةرضوان مليكةرضوان مليكةرضوان مليكة10581453105814531058145310581453

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-05رضوان جهررضوان جهررضوان جهررضوان جهر10611513106115131061151310611513

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-16رضوان هدىرضوان هدىرضوان هدىرضوان هدى10591620105916201059162010591620

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-16رضواين هاجررضواين هاجررضواين هاجررضواين هاجر10601156106011561060115610601156

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-20ررررىضىضىضىض دنيا دنيا دنيا دنيا10591838105918381059183810591838

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-24ررررىضىضىضىض Iدية Iدية Iدية Iدية10561394105613941056139410561394

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-22رضيان tوsررضيان tوsررضيان tوsررضيان tوsر10551358105513581055135810551358

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-10رضيف زي�برضيف زي�برضيف زي�برضيف زي�ب10541058105410581054105810541058

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-22رطاييل �دجيةرطاييل �دجيةرطاييل �دجيةرطاييل �دجية10501075105010751050107510501075

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-04ر*اد حVيبةر*اد حVيبةر*اد حVيبةر*اد حVيبة10631384106313841063138410631384

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-01رعو محمدرعو محمدرعو محمدرعو محمد10501172105011721050117210501172

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-17رÁداوي وفاءرÁداوي وفاءرÁداوي وفاءرÁداوي وفاء10571033105710331057103310571033

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26رغوي فاطمة الزهراءرغوي فاطمة الزهراءرغوي فاطمة الزهراءرغوي فاطمة الزهراء10411105104111051041110510411105

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08رغيب فاطمة الزهراءرغيب فاطمة الزهراءرغيب فاطمة الزهراءرغيب فاطمة الزهراء10631350106313501063135010631350

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-17رفاس مونيةرفاس مونيةرفاس مونيةرفاس مونية10501023105010231050102310501023

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-06رفاق tرميةرفاق tرميةرفاق tرميةرفاق tرمية10491059104910591049105910491059

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19رفقي حفصةرفقي حفصةرفقي حفصةرفقي حفصة10601208106012081060120810601208

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-15رفقي هناءرفقي هناءرفقي هناءرفقي هناء10591482105914821059148210591482

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-17رف_ع امميةرف_ع امميةرف_ع امميةرف_ع اممية10541266105412661054126610541266

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-08رف_ع سعيدةرف_ع سعيدةرف_ع سعيدةرف_ع سعيدة10571499105714991057149910571499

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01رف_ع عبد الكرميرف_ع عبد الكرميرف_ع عبد الكرميرف_ع عبد الكرمي10641094106410941064109410641094

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-27رف_ع فاحتةرف_ع فاحتةرف_ع فاحتةرف_ع فاحتة10581472105814721058147210581472

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-21رف_ع ملياءرف_ع ملياءرف_ع ملياءرف_ع ملياء10141111101411111014111110141111

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-07رف_ع حمسنيرف_ع حمسنيرف_ع حمسنيرف_ع حمسني10591768105917681059176810591768

10581339105813391058133910581339àرف_ع هنيàرف_ع هنيàرف_ع هنيà017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-20رف_ع هني

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10رف_عي عبدالرزاقرف_عي عبدالرزاقرف_عي عبدالرزاقرف_عي عبدالرزاق10591679105916791059167910591679

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-01رف_ق ابÅسامرف_ق ابÅسامرف_ق ابÅسامرف_ق ابÅسام10711227107112271071122710711227

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-24رف_ق �دجيةرف_ق �دجيةرف_ق �دجيةرف_ق �دجية10411025104110251041102510411025

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-09رف_ق زي�برف_ق زي�برف_ق زي�برف_ق زي�ب10581074105810741058107410581074

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-12رف_ق سهامرف_ق سهامرف_ق سهامرف_ق سهام10501047105010471050104710501047

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-24رف_ق عصامرف_ق عصامرف_ق عصامرف_ق عصام10371050103710501037105010371050

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-26رقام wسمةرقام wسمةرقام wسمةرقام wسمة10611700106117001061170010611700

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-26رق_ق �دجيةرق_ق �دجيةرق_ق �دجيةرق_ق �دجية10581238105812381058123810581238

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-07رق_ق صفاءرق_ق صفاءرق_ق صفاءرق_ق صفاء10591227105912271059122710591227

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-17رق_ق لبىنرق_ق لبىنرق_ق لبىنرق_ق لبىن10701328107013281070132810701328

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-31رقميي سلمىرقميي سلمىرقميي سلمىرقميي سلمى10501261105012611050126110501261

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-20راكيب عبدا÷لطيفراكيب عبدا÷لطيفراكيب عبدا÷لطيفراكيب عبدا÷لطيف10581079105810791058107910581079
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-14رtراك اسالمرtراك اسالمرtراك اسالمرtراك اسالم10531289105312891053128910531289

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-22رtراك ثوريةرtراك ثوريةرtراك ثوريةرtراك ثورية10551265105512651055126510551265

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-05رtراك عبداحلكميرtراك عبداحلكميرtراك عبداحلكميرtراك عبداحلكمي10541188105411881054118810541188

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-19رtراك معادرtراك معادرtراك معادرtراك معاد10581564105815641058156410581564

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-11رtرايك محمد Mٔمنيرtرايك محمد Mٔمنيرtرايك محمد Mٔمنيرtرايك محمد Mٔمني10701323107013231070132310701323

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-16رtوب اسامةرtوب اسامةرtوب اسامةرtوب اسامة10411138104111381041113810411138

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-27رtوبة tوsررtوبة tوsررtوبة tوsررtوبة tوsر10611530106115301061153010611530

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-27رtويب ٕاميانرtويب ٕاميانرtويب ٕاميانرtويب ٕاميان10601319106013191060131910601319

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-24رtييب �دجيةرtييب �دجيةرtييب �دجيةرtييب �دجية10141075101410751014107510141075

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-06رtيك لطيفةرtيك لطيفةرtيك لطيفةرtيك لطيفة10371399103713991037139910371399

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-15رماش اسامءرماش اسامءرماش اسامءرماش اسامء10381027103810271038102710381027

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-22رماين شC·ءرماين شC·ءرماين شC·ءرماين شC·ء10211077102110771021107710211077

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-23رماوي املهديرماوي املهديرماوي املهديرماوي املهدي10561025105610251056102510561025

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-15رمزي حكميةرمزي حكميةرمزي حكميةرمزي حكمية10571178105711781057117810571178

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-20رميش ٕاميانرميش ٕاميانرميش ٕاميانرميش ٕاميان10381179103811791038117910381179

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-24رمضان امميةرمضان امميةرمضان امميةرمضان اممية10501147105011471050114710501147

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-05رمضان زي�برمضان زي�برمضان زي�برمضان زي�ب10591170105911701059117010591170

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-02رمضان نورةرمضان نورةرمضان نورةرمضان نورة10501221105012211050122110501221

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-26رمرمرمرميضيضيضيض حسCناء حسCناء حسCناء حسCناء10141156101411561014115610141156

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-28رم_د خورم_د خورم_د خورم_د خو����10641234106412341064123410641234

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-20رم_د عزا�#نرم_د عزا�#نرم_د عزا�#نرم_د عزا�#ن10591336105913361059133610591336

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-12رهيف ٕاميانرهيف ٕاميانرهيف ٕاميانرهيف ٕاميان10381123103811231038112310381123

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-28رواد �ليلرواد �ليلرواد �ليلرواد �ليل10501125105011251050112510501125

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-30روازن Mٔمميةروازن Mٔمميةروازن Mٔمميةروازن Mٔممية10461114104611141046111410461114

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-15روان هدىروان هدىروان هدىروان هدى10621172106211721062117210621172���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-17رو�يب هبي´ةرو�يب هبي´ةرو�يب هبي´ةرو�يب هبي´ة10581004105810041058100410581004

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-09روروروروضضضض زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب10551316105513161055131610551316

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-03رويض سعادرويض سعادرويض سعادرويض سعاد10711212107112121071121210711212

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-08ررررؤؤؤؤف محمدف محمدف محمدف محمد10561148105611481056114810561148

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-25رويق شC·ءرويق شC·ءرويق شC·ءرويق شC·ء10591550105915501059155010591550

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-29رويك ه´اررويك ه´اررويك ه´اررويك ه´ار10571569105715691057156910571569

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-07رومان فاطمةرومان فاطمةرومان فاطمةرومان فاطمة10601269106012691060126910601269

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-17روماين مرميروماين مرميروماين مرميروماين مرمي10571078105710781057107810571078

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20رو#ن امينرو#ن امينرو#ن امينرو#ن امين10611347106113471061134710611347

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-12ر�� زي�بر�� زي�بر�� زي�بر�� زي�ب10551064105510641055106410551064

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20ر�� سعيدةر�� سعيدةر�� سعيدةر�� سعيدة10381239103812391038123910381239

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-05ر�ر�ر�ر�ضضضض جهيان جهيان جهيان جهيان10601053106010531060105310601053

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-15ر�ر�ر�ر�ضضضض زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب10531028105310281053102810531028

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-14ر�ر�ر�ر�ضضضض سارة سارة سارة سارة10561095105610951056109510561095

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-28ر�ر�ر�ر�ضضضض *اÒشة *اÒشة *اÒشة *اÒشة10141222101412221014122210141222

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-23ر�ر�ر�ر�ضضضض معر معر معر معر10551010105510101055101010551010

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-09ر�ر�ر�ر�ضضضض ندى ندى ندى ندى10371366103713661037136610371366

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-24ر�يض الكVريةر�يض الكVريةر�يض الكVريةر�يض الكVرية10531058105310581053105810531058

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-26ر�يض سلمىر�يض سلمىر�يض سلمىر�يض سلمى10641306106413061064130610641306

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-06ر�ن حكميةر�ن حكميةر�ن حكميةر�ن حكمية10491352104913521049135210491352

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-01ر�ن سهامر�ن سهامر�ن سهامر�ن سهام10591216105912161059121610591216

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-03ر�ين محمدر�ين محمدر�ين محمدر�ين محمد10581478105814781058147810581478

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-14رحيان محزةرحيان محزةرحيان محزةرحيان محزة10571369105713691057136910571369

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-04رحيان سك_نةرحيان سك_نةرحيان سك_نةرحيان سك_نة10591632105916321059163210591632
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-21رحيان عبد الرزاقرحيان عبد الرزاقرحيان عبد الرزاقرحيان عبد الرزاق10571075105710751057107510571075

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-08رحيان مرميرحيان مرميرحيان مرميرحيان مرمي10641368106413681064136810641368

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15رحياين Mٔمميةرحياين Mٔمميةرحياين Mٔمميةرحياين Mٔممية10541297105412971054129710541297

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-07رحياين ا�ترحياين ا�ترحياين ا�ترحياين ا�ت10371365103713651037136510371365

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-26رحيي مونةرحيي مونةرحيي مونةرحيي مونة10631078106310781063107810631078

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-26ر#ري حفصةر#ري حفصةر#ري حفصةر#ري حفصة10631053106310531063105310631053

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-18ر#زيق Mٔسامءر#زيق Mٔسامءر#زيق Mٔسامءر#زيق Mٔسامء10631019106310191063101910631019

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-20ر�يش زي�بر�يش زي�بر�يش زي�بر�يش زي�ب10591789105917891059178910591789

10371260103712601037126010371260àريق هنيàريق هنيàريق هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-02ريق هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24ر#كويل عبرير#كويل عبرير#كويل عبرير#كويل عبري10571520105715201057152010571520

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-02رميا شC·ءرميا شC·ءرميا شC·ءرميا شC·ء10421063104210631042106310421063

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-23رمياوي زي�برمياوي زي�برمياوي زي�برمياوي زي�ب10611547106115471061154710611547

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-29رمياوي جناةرمياوي جناةرمياوي جناةرمياوي جناة10581569105815691058156910581569

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-12ريوايق فاطمة الزهراءريوايق فاطمة الزهراءريوايق فاطمة الزهراءريوايق فاطمة الزهراء10561241105612411056124110561241

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-06رئيف اميانرئيف اميانرئيف اميانرئيف اميان10381100103811001038110010381100

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-20زادين ليىلزادين ليىلزادين ليىلزادين ليىل10141195101411951014119510141195

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01زادي سعيدةزادي سعيدةزادي سعيدةزادي سعيدة10541247105412471054124710541247

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-30زارف وليدزارف وليدزارف وليدزارف وليد10551267105512671055126710551267

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-11زاروين ماqدولنيزاروين ماqدولنيزاروين ماqدولنيزاروين ماqدولني10591019105910191059101910591019

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28زازويل صفاءزازويل صفاءزازويل صفاءزازويل صفاء10421088104210881042108810421088

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-23زازويل زازويل زازويل زازويل جمجمجمجمدةدةدةدة10531030105310301053103010531030

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-28زازي مرميزازي مرميزازي مرميزازي مرمي10561351105613511056135110561351

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-23زاعو بزاعو بزاعو بزاعو بثثثثSZةSZةSZةSZة10611409106114091061140910611409

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-26زايك حسCناءزايك حسCناءزايك حسCناءزايك حسCناء10571134105711341057113410571134

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-31زاهدي حسنزاهدي حسنزاهدي حسنزاهدي حسن10571419105714191057141910571419

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-02زاهر احلا° مروانزاهر احلا° مروانزاهر احلا° مروانزاهر احلا° مروان10611198106111981061119810611198

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-31زاهيدي ٕاtرامزاهيدي ٕاtرامزاهيدي ٕاtرامزاهيدي ٕاtرام10631128106311281063112810631128

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-02زاهري سهامزاهري سهامزاهري سهامزاهري سهام10611302106113021061130210611302

10571561105715611057156110571561àزاهري هنيàزاهري هنيàزاهري هنيà029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-26زاهري هني

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20زاود حسنزاود حسنزاود حسنزاود حسن10571372105713721057137210571372

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-09زاوط زي�بزاوط زي�بزاوط زي�بزاوط زي�ب10381282103812821038128210381282

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01زاوي محزةزاوي محزةزاوي محزةزاوي محزة10591476105914761059147610591476

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-08زايد الياسزايد الياسزايد الياسزايد الياس10611388106113881061138810611388

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-15زائد Mٔمميةزائد Mٔمميةزائد Mٔمميةزائد Mٔممية10621290106212901062129010621290���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-15زايدي كزنةزايدي كزنةزايدي كزنةزايدي كزنة10601131106011311060113110601131

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-01زا#ر مرميزا#ر مرميزا#ر مرميزا#ر مرمي10141150101411501014115010141150

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10زا#ر جهرزا#ر جهرزا#ر جهرزا#ر جهر10411176104111761041117610411176

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01ز^ر عبد املنعمز^ر عبد املنعمز^ر عبد املنعمز^ر عبد املنعم10371128103711281037112810371128

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-01ز^ط مرميز^ط مرميز^ط مرميز^ط مرمي10371252103712521037125210371252

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-28زبZب µازبZب µازبZب µازبZب µا10501010105010101050101010501010

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-07زبيدة سك_نةزبيدة سك_نةزبيدة سك_نةزبيدة سك_نة10701140107011401070114010701140

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-03زبريي سلمىزبريي سلمىزبريي سلمىزبريي سلمى10611708106117081061170810611708

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-27زداح �سنيزداح �سنيزداح �سنيزداح �سني10601232106012321060123210601232

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-11زداوي اصف_ةزداوي اصف_ةزداوي اصف_ةزداوي اصف_ة10481261104812611048126110481261

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-11زدري حفصةزدري حفصةزدري حفصةزدري حفصة10381413103814131038141310381413

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-16زدود زهرةزدود زهرةزدود زهرةزدود زهرة10701206107012061070120610701206

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-21زد#كة محمدزد#كة محمدزد#كة محمدزد#كة محمد10371416103714161037141610371416

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-18زراري يو�سزراري يو�سزراري يو�سزراري يو�س10381035103810351038103510381035

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-30زراطي غزالنزراطي غزالنزراطي غزالنزراطي غزالن10591886105918861059188610591886
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-16زراعي لبىنزراعي لبىنزراعي لبىنزراعي لبىن10541166105411661054116610541166

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-15زرايدي عبد الغاينزرايدي عبد الغاينزرايدي عبد الغاينزرايدي عبد الغاين10461010104610101046101010461010

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-18زرايدي �سنيزرايدي �سنيزرايدي �سنيزرايدي �سني10701276107012761070127610701276

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-22زر^ن Mٔسامءزر^ن Mٔسامءزر^ن Mٔسامءزر^ن Mٔسامء10211049102110491021104910211049

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-19زربية املصطفىزربية املصطفىزربية املصطفىزربية املصطفى10621283106212831062128310621283���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-17زربية Mٔم_نةزربية Mٔم_نةزربية Mٔم_نةزربية Mٔم_نة10551097105510971055109710551097

10541052105410521054105210541052àزردوين هنيàزردوين هنيàزردوين هنيàيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-03زردوين هنيMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT015

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-23زرزون هندزرزون هندزرزون هندزرزون هند10541043105410431054104310541043

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-20زرعي هاجرزرعي هاجرزرعي هاجرزرعي هاجر10571162105711621057116210571162

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-13زرقون شC·ءزرقون شC·ءزرقون شC·ءزرقون شC·ء10571428105714281057142810571428

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-02زرtو� صفاءزرtو� صفاءزرtو� صفاءزرtو� صفاء10371170103711701037117010371170

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14زرمق مرميزرمق مرميزرمق مرميزرمق مرمي10611268106112681061126810611268

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-19زروال امميةزروال امميةزروال امميةزروال اممية10371334103713341037133410371334

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-31زروال محيدزروال محيدزروال محيدزروال محيد10611078106110781061107810611078

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-18زروال سCناءزروال سCناءزروال سCناءزروال سCناء10551328105513281055132810551328

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-19زروال شC·ءزروال شC·ءزروال شC·ءزروال شC·ء10561111105611111056111110561111

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-14زروال صف_ةزروال صف_ةزروال صف_ةزروال صف_ة10581299105812991058129910581299

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-09زروال فاطمة الزهراءزروال فاطمة الزهراءزروال فاطمة الزهراءزروال فاطمة الزهراء10491087104910871049108710491087

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-29زروال محمد امنيزروال محمد امنيزروال محمد امنيزروال محمد امني10601264106012641060126410601264

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-03زروال مرميزروال مرميزروال مرميزروال مرمي10491315104913151049131510491315

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-31زروال موىسزروال موىسزروال موىسزروال موىس10591301105913011059130110591301

10591734105917341059173410591734àزروال نوهيàزروال نوهيàزروال نوهيàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-02زروال نوهيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT037

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-15زرواين فاطمةزرواين فاطمةزرواين فاطمةزرواين فاطمة10631213106312131063121310631213

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-04زروق فاطمة الزهراءزروق فاطمة الزهراءزروق فاطمة الزهراءزروق فاطمة الزهراء10541040105410401054104010541040

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-07زروق مرميزروق مرميزروق مرميزروق مرمي10461025104610251046102510461025

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-01زرويق حسCناءزرويق حسCناءزرويق حسCناءزرويق حسCناء10701108107011081070110810701108

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-20زرويق عباسزرويق عباسزرويق عباسزرويق عباس10631386106313861063138610631386

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-15زر�زر�زر�زر�ضضضض امحد امحد امحد امحد10601098106010981060109810601098

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-07زر�م امميةزر�م امميةزر�م امميةزر�م اممية10141093101410931014109310141093

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-26زر#رة عز#زةزر#رة عز#زةزر#رة عز#زةزر#رة عز#زة10551152105511521055115210551152

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-20زر#زر زي�بزر#زر زي�بزر#زر زي�بزر#زر زي�ب10501217105012171050121710501217

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-03زريع �لميةزريع �لميةزريع �لميةزريع �لمية10381149103811491038114910381149

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-27زريعا ام_نةزريعا ام_نةزريعا ام_نةزريعا ام_نة10561299105612991056129910561299

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-19زر#يك شC·ءزر#يك شC·ءزر#يك شC·ءزر#يك شC·ء10371436103714361037143610371436

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-13زريول رهيانزريول رهيانزريول رهيانزريول رهيان10381089103810891038108910381089

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-21زعبول محمدزعبول محمدزعبول محمدزعبول محمد10591259105912591059125910591259

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-14زعزاع الهامزعزاع الهامزعزاع الهامزعزاع الهام10571458105714581057145810571458

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-17زعفران حيزعفران حيزعفران حيزعفران حيىيىيىيىي10481021104810211048102110481021

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-25زعكور شC·ءزعكور شC·ءزعكور شC·ءزعكور شC·ء10581541105815411058154110581541

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20زمعي ح_اةزمعي ح_اةزمعي ح_اةزمعي ح_اة10631097106310971063109710631097

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-13زعين حسCناءزعين حسCناءزعين حسCناءزعين حسCناء10701106107011061070110610701106

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-01زعوم نورةزعوم نورةزعوم نورةزعوم نورة10461004104610041046100410461004

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-21ز*ري ليىلز*ري ليىلز*ري ليىلز*ري ليىل10481342104813421048134210481342

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-04زعمي سف_انزعمي سف_انزعمي سف_انزعمي سف_ان10381087103810871038108710381087

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-16زعمي وصالزعمي وصالزعمي وصالزعمي وصال10381275103812751038127510381275

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-06زعميي زعميي زعميي زعميي ����اداداداد10421026104210261042102610421026

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-29ززززمغمغمغمغ سهام سهام سهام سهام10481369104813691048136910481369

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-26زاكر حفصةزاكر حفصةزاكر حفصةزاكر حفصة10411113104111131041111310411113

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-11زاكر فاديةزاكر فاديةزاكر فاديةزاكر فادية10611161106111611061116110611161
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-25زاكر فهدزاكر فهدزاكر فهدزاكر فهد10381417103814171038141710381417

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-22زاكر tوøرزاكر tوøرزاكر tوøرزاكر tوøر10591560105915601059156010591560

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-09زاكري فاطمة الزهراءزاكري فاطمة الزهراءزاكري فاطمة الزهراءزاكري فاطمة الزهراء10381068103810681038106810381068

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-20زاكغي زي�بزاكغي زي�بزاكغي زي�بزاكغي زي�ب10641074106410741064107410641074

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-05زكتاوي امميةزكتاوي امميةزكتاوي امميةزكتاوي اممية10141215101412151014121510141215

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-06زtراري زي�بزtراري زي�بزtراري زي�بزtراري زي�ب10591826105918261059182610591826

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-04زtراري مرميزtراري مرميزtراري مرميزtراري مرمي10591613105916131059161310591613

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-13زtراوي Mٔمميةزtراوي Mٔمميةزtراوي Mٔمميةزtراوي Mٔممية10381283103812831038128310381283

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-02زtراوي �ا�زtراوي �ا�زtراوي �ا�زtراوي �ا�10141089101410891014108910141089

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-20زtراوي هاجرزtراوي هاجرزtراوي هاجرزtراوي هاجر10481018104810181048101810481018

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-28زtري Mٔرشفزtري Mٔرشفزtري Mٔرشفزtري Mٔرشف10571014105710141057101410571014

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-30زtر�ء عبدامحليدزtر�ء عبدامحليدزtر�ء عبدامحليدزtر�ء عبدامحليد10711052107110521071105210711052

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-07زtر�ء هدىزtر�ء هدىزtر�ء هدىزtر�ء هدى10591171105911711059117110591171

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-13زكزاوي زي�بزكزاوي زي�بزكزاوي زي�بزكزاوي زي�ب10611208106112081061120810611208

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-01ز�ط سCناءز�ط سCناءز�ط سCناءز�ط سCناء10411062104110621041106210411062

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-01ز�م زهراءز�م زهراءز�م زهراءز�م زهراء10621285106212851062128510621285���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-01زيك ا�#ن مرميزيك ا�#ن مرميزيك ا�#ن مرميزيك ا�#ن مرمي10591824105918241059182410591824

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01زيك سعيدزيك سعيدزيك سعيدزيك سعيد10581119105811191058111910581119

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20زيك سCناءزيك سCناءزيك سCناءزيك سCناء10491138104911381049113810491138

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-20زيك فاطمة الزهراءزيك فاطمة الزهراءزيك فاطمة الزهراءزيك فاطمة الزهراء10491047104910471049104710491047

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-30زيك محمدزيك محمدزيك محمدزيك محمد10571352105713521057135210571352

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-21زكريي ٕاميانزكريي ٕاميانزكريي ٕاميانزكريي ٕاميان10491193104911931049119310491193

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-08زالل سارةزالل سارةزالل سارةزالل سارة10611122106111221061112210611122

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-03زلبان �Mٔسزلبان �Mٔسزلبان �Mٔسزلبان �Mٔس10301021103010211030102110301021

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-02زلفي Mٔسامةزلفي Mٔسامةزلفي Mٔسامةزلفي Mٔسامة10601017106010171060101710601017

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-06زمران املهديزمران املهديزمران املهديزمران املهدي10611623106116231061162310611623

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-12زمراين اUراهميزمراين اUراهميزمراين اUراهميزمراين اUراهمي10561012105610121056101210561012

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-12زمراوي �لميةزمراوي �لميةزمراوي �لميةزمراوي �لمية10641138106411381064113810641138

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-03زمراوي يوسفزمراوي يوسفزمراوي يوسفزمراوي يوسف10631301106313011063130110631301

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-18زIسCين يوسفزIسCين يوسفزIسCين يوسفزIسCين يوسف10371256103712561037125610371256

10591015105910151059101510591015ó� زهر عبدó� زهر عبدó� زهر عبدó� ن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-24زهر عبدUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT001

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-15زهر عبد النيبزهر عبد النيبزهر عبد النيبزهر عبد النيب10591335105913351059133510591335

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-30زهر *يلزهر *يلزهر *يلزهر *يل10591383105913831059138310591383

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-08زهر ليىلزهر ليىلزهر ليىلزهر ليىل10611600106116001061160010611600

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-25زهر �زهةزهر �زهةزهر �زهةزهر �زهة10561140105611401056114010561140

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-26زهران Mٔمحدزهران Mٔمحدزهران Mٔمحدزهران Mٔمحد10571055105710551057105510571055

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-16زهران مVاركزهران مVاركزهران مVاركزهران مVارك10621064106210641062106410621064���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-08زهراوي Mٔم_نةزهراوي Mٔم_نةزهراوي Mٔم_نةزهراوي Mٔم_نة10371400103714001037140010371400

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01زهراوي سارةزهراوي سارةزهراوي سارةزهراوي سارة10571047105710471057104710571047

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04زهور tوsرزهور tوsرزهور tوsرزهور tوsر10371176103711761037117610371176

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-19زهوري �زهةزهوري �زهةزهوري �زهةزهوري �زهة10571392105713921057139210571392

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-24زهري ٕاUراهميزهري ٕاUراهميزهري ٕاUراهميزهري ٕاUراهمي10381047103810471038104710381047

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-04زهري اسامءزهري اسامءزهري اسامءزهري اسامء10561008105610081056100810561008

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01زهري �دجيةزهري �دجيةزهري �دجيةزهري �دجية10631365106313651063136510631365

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-26زهري *اÒشةزهري *اÒشةزهري *اÒشةزهري *اÒشة10551274105512741055127410551274

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-29زهري عتيقةزهري عتيقةزهري عتيقةزهري عتيقة10381139103811391038113910381139

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-08زهري مرميزهري مرميزهري مرميزهري مرمي10201147102011471020114710201147

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-04زهري جناةزهري جناةزهري جناةزهري جناة10301097103010971030109710301097

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-01زهريي اسامءزهريي اسامءزهريي اسامءزهريي اسامء10591861105918611059186110591861
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-12زهريي حفصةزهريي حفصةزهريي حفصةزهريي حفصة10581264105812641058126410581264

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-20زهريي محمدزهريي محمدزهريي محمدزهريي محمد10641218106412181064121810641218

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-23زهمي مصطفىزهمي مصطفىزهمي مصطفىزهمي مصطفى10491250104912501049125010491250

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09زواق فاطنةزواق فاطنةزواق فاطنةزواق فاطنة10551205105512051055120510551205

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-01زورزي محمدزورزي محمدزورزي محمدزورزي محمد10411064104110641041106410411064

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-15زوريق مرميزوريق مرميزوريق مرميزوريق مرمي10591664105916641059166410591664

10201044102010441020104410201044àزواكر هنيàزواكر هنيàزواكر هنيàيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-26زواكر هنيCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU 003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-08زوهار Mٔسامءزوهار Mٔسامءزوهار Mٔسامءزوهار Mٔسامء10701065107010651070106510701065

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-30زوهري حسCناءزوهري حسCناءزوهري حسCناءزوهري حسCناء10581617105816171058161710581617

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-06زوهري �دجيةزوهري �دجيةزوهري �دجيةزوهري �دجية10371139103711391037113910371139

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-02زوهري سعادزوهري سعادزوهري سعادزوهري سعاد10581005105810051058100510581005

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-10زوهري مسريةزوهري مسريةزوهري مسريةزوهري مسرية10711167107111671071116710711167

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-09زوهري سك_نةزوهري سك_نةزوهري سك_نةزوهري سك_نة10591810105918101059181010591810

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-17زوهري tوsرزوهري tوsرزوهري tوsرزوهري tوsر10331056103310561033105610331056

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-20زويSÅات ه´ارزويSÅات ه´ارزويSÅات ه´ارزويSÅات ه´ار10581332105813321058133210581332

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-23زويتني رشCيدةزويتني رشCيدةزويتني رشCيدةزويتني رشCيدة10491031104910311049103110491031

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-02زو#ن �دجيةزو#ن �دجيةزو#ن �دجيةزو#ن �دجية10201050102010501020105010201050

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-10زوينا جهرزوينا جهرزوينا جهرزوينا جهر10631209106312091063120910631209

10601191106011911060119110601191àز�ت هنيàز�ت هنيàز�ت هنيà032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-04ز�ت هني

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-10ز�يت ٕالهامز�يت ٕالهامز�يت ٕالهامز�يت ٕالهام10601307106013071060130710601307

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28ز�د محزةز�د محزةز�د محزةز�د محزة10621199106211991062119910621199���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-04ز�ط �رس#نز�ط �رس#نز�ط �رس#نز�ط �رس#ن10601190106011901060119010601190

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-25ز�ن زtر�ءز�ن زtر�ءز�ن زtر�ءز�ن زtر�ء10581107105811071058110710581107

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-25ز�ن فاطمة الزهراءز�ن فاطمة الزهراءز�ن فاطمة الزهراءز�ن فاطمة الزهراء10491399104913991049139910491399

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-07ز�ن ف�ي�ةز�ن ف�ي�ةز�ن ف�ي�ةز�ن ف�ي�ة10531115105311151053111510531115

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-01زيتان wرشىزيتان wرشىزيتان wرشىزيتان wرشى10581069105810691058106910581069

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-21زييت الهامزييت الهامزييت الهامزييت الهام10481169104811691048116910481169

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-05زيدان Mٔمينزيدان Mٔمينزيدان Mٔمينزيدان Mٔمين10581593105815931058159310581593

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-10زيدان زي�بزيدان زي�بزيدان زي�بزيدان زي�ب10581400105814001058140010581400

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20زيدان سلمىزيدان سلمىزيدان سلمىزيدان سلمى10201084102010841020108410201084

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02زيدان سلمىزيدان سلمىزيدان سلمىزيدان سلمى10331048103310481033104810331048

10591879105918791059187910591879àزيدان سهيàزيدان سهيàزيدان سهيàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-28زيدان سهيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT044

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-11زيدان محمدزيدان محمدزيدان محمدزيدان محمد10631314106313141063131410631314

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-06زيدان مرميزيدان مرميزيدان مرميزيدان مرمي10411080104110801041108010411080

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-06زيدان هاجرزيدان هاجرزيدان هاجرزيدان هاجر10561296105612961056129610561296

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-17زيدان جهرزيدان جهرزيدان جهرزيدان جهر10381171103811711038117110381171

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-07زيداين حسCناءزيداين حسCناءزيداين حسCناءزيداين حسCناء10561105105611051056110510561105

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-12زيداين *اÒشةزيداين *اÒشةزيداين *اÒشةزيداين *اÒشة10571304105713041057130410571304

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-02زيداين tوsرزيداين tوsرزيداين tوsرزيداين tوsر10591686105916861059168610591686

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-28زيداوي م_لودزيداوي م_لودزيداوي م_لودزيداوي م_لود10561152105611521056115210561152

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-20زيدوح خوزيدوح خوزيدوح خوزيدوح خو����10411084104110841041108410411084

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-18زيدوح سطات تالت ليىلزيدوح سطات تالت ليىلزيدوح سطات تالت ليىلزيدوح سطات تالت ليىل10591761105917611059176110591761

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-07ز#ر مرميز#ر مرميز#ر مرميز#ر مرمي10591726105917261059172610591726

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-07ز#رار شC·ءز#رار شC·ءز#رار شC·ءز#رار شC·ء10421064104210641042106410421064

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-04ز#ز#ن اtرامز#ز#ن اtرامز#ز#ن اtرامز#ز#ن اtرام10371082103710821037108210371082

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-10زيفوط فاطمةزيفوط فاطمةزيفوط فاطمةزيفوط فاطمة10581263105812631058126310581263

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-02ز#ن اسامءز#ن اسامءز#ن اسامءز#ن اسامء10561310105613101056131010561310

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-23ز#ن ا�#ن حكميةز#ن ا�#ن حكميةز#ن ا�#ن حكميةز#ن ا�#ن حكمية10711231107112311071123110711231

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-02ز#ن ا�#ن شC·ءز#ن ا�#ن شC·ءز#ن ا�#ن شC·ءز#ن ا�#ن شC·ء10371033103710331037103310371033
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-25ز#ن ا�#ن مرميز#ن ا�#ن مرميز#ن ا�#ن مرميز#ن ا�#ن مرمي10711062107110621071106210711062

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-02ز#ن ا�#ن وفاءز#ن ا�#ن وفاءز#ن ا�#ن وفاءز#ن ا�#ن وفاء10571138105711381057113810571138

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-11ز#ن العابد#ن هندز#ن العابد#ن هندز#ن العابد#ن هندز#ن العابد#ن هند10571089105710891057108910571089

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-07ز#ن tوsرز#ن tوsرز#ن tوsرز#ن tوsر10551366105513661055136610551366

10571266105712661057126610571266àزيناوي هنيàزيناوي هنيàزيناوي هنيà014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-24زيناوي هني

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01زي�ب �ريونزي�ب �ريونزي�ب �ريونزي�ب �ريون10591611105916111059161110591611

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-15زينوف فاطمة الزهراءزينوف فاطمة الزهراءزينوف فاطمة الزهراءزينوف فاطمة الزهراء10571003105710031057100310571003

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-06زينون محزةزينون محزةزينون محزةزينون محزة10571339105713391057133910571339

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06زينون هاجرزينون هاجرزينون هاجرزينون هاجر10541238105412381054123810541238

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-20زيين Iديةزيين Iديةزيين Iديةزيين Iدية10701002107010021070100210701002

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-09زيوري مسريةزيوري مسريةزيوري مسريةزيوري مسرية10591021105910211059102110591021

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11زيوري فدوىزيوري فدوىزيوري فدوىزيوري فدوى10561263105612631056126310561263

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-22سابق ٕاميانسابق ٕاميانسابق ٕاميانسابق ٕاميان10581027105810271058102710581027

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-17سامحي هناءسامحي هناءسامحي هناءسامحي هناء10481083104810831048108310481083

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-08ساÂ محزةساÂ محزةساÂ محزةساÂ محزة10211023102110231021102310211023

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08سا*د Mٔيوبسا*د Mٔيوبسا*د Mٔيوبسا*د Mٔيوب10531184105311841053118410531184

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-13سا*د محمدسا*د محمدسا*د محمدسا*د محمد10481082104810821048108210481082

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-28ساعيد محزةساعيد محزةساعيد محزةساعيد محزة10581319105813191058131910581319

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-14سافري اسCيةسافري اسCيةسافري اسCيةسافري اسCية10611551106115511061155110611551

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-15سايق باللسايق باللسايق باللسايق بالل10421101104211011042110110421101

10621151106211511062115110621151àسايق هنيàسايق هنيàسايق هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-22سايق هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-09ساÈ مرميساÈ مرميساÈ مرميساÈ مرمي10591333105913331059133310591333

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-24ساليك مليكةساليك مليكةساليك مليكةساليك مليكة10551214105512141055121410551214

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-06سامل صباحسامل صباحسامل صباحسامل صباح10611141106111411061114110611141

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-05سالمي ع£نسالمي ع£نسالمي ع£نسالمي ع£ن10611597106115971061159710611597

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-11سا�سو محمد �Mٔسسا�سو محمد �Mٔسسا�سو محمد �Mٔسسا�سو محمد �Mٔس10561210105612101056121010561210

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-02ساهل زي�بساهل زي�بساهل زي�بساهل زي�ب10461079104610791046107910461079

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-16ساهل فاطمة الزهراءساهل فاطمة الزهراءساهل فاطمة الزهراءساهل فاطمة الزهراء10411226104112261041122610411226

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-08سايه فاطمة الزهراءسايه فاطمة الزهراءسايه فاطمة الزهراءسايه فاطمة الزهراء10551156105511561055115610551156

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-24ساوي وائلساوي وائلساوي وائلساوي وائل10591589105915891059158910591589

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-22سا�يس حسCين خوسا�يس حسCين خوسا�يس حسCين خوسا�يس حسCين خو����10551151105511511055115110551151

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-15سا�يس حسCين زهريةسا�يس حسCين زهريةسا�يس حسCين زهريةسا�يس حسCين زهرية10481357104813571048135710481357

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-15سا�يس حسCين *اÒشةسا�يس حسCين *اÒشةسا�يس حسCين *اÒشةسا�يس حسCين *اÒشة10491371104913711049137110491371

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-18سا�يس حسCين فدوىسا�يس حسCين فدوىسا�يس حسCين فدوىسا�يس حسCين فدوى10551086105510861055108610551086

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-04سا�يس حسCين مروىسا�يس حسCين مروىسا�يس حسCين مروىسا�يس حسCين مروى10371112103711121037111210371112

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-20سايف بسايف بسايف بسايف بثثثثSZةSZةSZةSZة10481394104813941048139410481394

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-07سCباعي بوشعيبسCباعي بوشعيبسCباعي بوشعيبسCباعي بوشعيب10601143106011431060114310601143

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-01سCباعي سارةسCباعي سارةسCباعي سارةسCباعي سارة10551096105510961055109610551096

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-12سCباعي �رس#نسCباعي �رس#نسCباعي �رس#نسCباعي �رس#ن10301124103011241030112410301124

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01س يت *اÒشةس يت *اÒشةس يت *اÒشةس يت *اÒشة10641095106410951064109510641095

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-20سCبحي مرميسCبحي مرميسCبحي مرميسCبحي مرمي10601185106011851060118510601185

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-05سCبيك دنياسCبيك دنياسCبيك دنياسCبيك دنيا10711188107111881071118810711188

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-02سCبري سCناءسCبري سCناءسCبري سCناءسCبري سCناء10541223105412231054122310541223

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-03س _ل Mٔمميةس _ل Mٔمميةس _ل Mٔمميةس _ل Mٔممية10541093105410931054109310541093

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-31س _ل حسامس _ل حسامس _ل حسامس _ل حسام10561079105610791056107910561079

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-29س _ل مرميس _ل مرميس _ل مرميس _ل مرمي10631011106310111063101110631011

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-06سCتوري *يلسCتوري *يلسCتوري *يلسCتوري *يل10701074107010741070107410701074

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-16سCتريي خوسCتريي خوسCتريي خوسCتريي خو����10461081104610811046108110461081

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-25جسجسجسجسام ايةام ايةام ايةام اية10541251105412511054125110541251

281/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-25جسجسجسجسى سك_نةى سك_نةى سك_نةى سك_نة10701150107011501070115010701150

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-14جسجسجسجسيب �سنييب �سنييب �سنييب �سني10591529105915291059152910591529

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-20جسجسجسجسيد جواديد جواديد جواديد جواد10641381106413811064138110641381

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-15حسبان امميةحسبان امميةحسبان امميةحسبان اممية10201070102010701020107010201070

10571554105715541057155410571554àحسباين هنيàحسباين هنيàحسباين هنيà028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-05حسباين هني

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-13حسباين وهيبةحسباين وهيبةحسباين وهيبةحسباين وهيبة10551007105510071055100710551007

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-06حساموي سوم_ةحساموي سوم_ةحساموي سوم_ةحساموي سوم_ة10531042105310421053104210531042

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-18حسنون �دجيةحسنون �دجيةحسنون �دجيةحسنون �دجية10631057106310571063105710631057

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20حسنون عبدامحليدحسنون عبدامحليدحسنون عبدامحليدحسنون عبدامحليد10581318105813181058131810581318

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-27حسيبات هدىحسيبات هدىحسيبات هدىحسيبات هدى10381365103813651038136510381365

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-25حسيتة فاطمة الزهراءحسيتة فاطمة الزهراءحسيتة فاطمة الزهراءحسيتة فاطمة الزهراء10581278105812781058127810581278

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-28حسمي زهريةحسمي زهريةحسمي زهريةحسمي زهرية10531004105310041053100410531004

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-22خسخسخسخساوي حف_ظةاوي حف_ظةاوي حف_ظةاوي حف_ظة10541351105413511054135110541351

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-01سد#ر ٕاtرامسد#ر ٕاtرامسد#ر ٕاtرامسد#ر ٕاtرام10611701106117011061170110611701

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-01رسرسرسرساج احلق حفصةاج احلق حفصةاج احلق حفصةاج احلق حفصة10541032105410321054103210541032

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-11رسرسرسرساج ا�#ن سهاماج ا�#ن سهاماج ا�#ن سهاماج ا�#ن سهام10381253103812531038125310381253

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-28رسرسرسرساج فاطمةاج فاطمةاج فاطمةاج فاطمة10481024104810241048102410481024

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-22رسرسرسرساÂ فاطمة الزهراءاÂ فاطمة الزهراءاÂ فاطمة الزهراءاÂ فاطمة الزهراء10711018107110181071101810711018

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-11رسرسرسرس�ان اميان�ان اميان�ان اميان�ان اميان10581493105814931058149310581493

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-29رسرسرسرس�ان tرمية�ان tرمية�ان tرمية�ان tرمية10561121105611211056112110561121

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-28رسرسرسرس�اين �دجية�اين �دجية�اين �دجية�اين �دجية10531077105310771053107710531077

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-03رسرسرسرسدوين عبد اخلالقدوين عبد اخلالقدوين عبد اخلالقدوين عبد اخلالق10611663106116631061166310611663

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-24رسرسرسرسرسرسرسرس tوsر tوsر tوsر tوsر10551198105511981055119810551198

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-16رسرسرسرسtوح هاجرtوح هاجرtوح هاجرtوح هاجر10561211105612111056121110561211

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-12رسرسرسرسور �دجيةور �دجيةور �دجيةور �دجية10541054105410541054105410541054

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-20رسرسرسرس#رة اميان#رة اميان#رة اميان#رة اميان10581578105815781058157810581578

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-13رسرسرسرسيع �رس#نيع �رس#نيع �رس#نيع �رس#ن10591513105915131059151310591513

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-11سطري Mٔيوبسطري Mٔيوبسطري Mٔيوبسطري Mٔيوب10301088103010881030108810301088

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-11سطري سلمىسطري سلمىسطري سلمىسطري سلمى10301089103010891030108910301089

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-03سطييل خوسطييل خوسطييل خوسطييل خو����10551023105510231055102310551023

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-22سطييل tوsرسطييل tوsرسطييل tوsرسطييل tوsر10561144105611441056114410561144

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-27سعاد احسVZةسعاد احسVZةسعاد احسVZةسعاد احسVZة10641338106413381064133810641338

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-14سعاد يو�سسعاد يو�سسعاد يو�سسعاد يو�س10591436105914361059143610591436

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-20سعادي عبدالف�احسعادي عبدالف�احسعادي عبدالف�احسعادي عبدالف�اح10551106105511061055110610551106

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-30سعادي حيسعادي حيسعادي حيسعادي حيىيىيىيىي10531099105310991053109910531099

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-16سعدان زي�بسعدان زي�بسعدان زي�بسعدان زي�ب10541037105410371054103710541037

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-11سعدان صبريةسعدان صبريةسعدان صبريةسعدان صبرية10591153105911531059115310591153

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-08سعدان فاطمة الزهراءسعدان فاطمة الزهراءسعدان فاطمة الزهراءسعدان فاطمة الزهراء10591294105912941059129410591294

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-14سعدان لطيفةسعدان لطيفةسعدان لطيفةسعدان لطيفة10591228105912281059122810591228

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-08سعدان مرميسعدان مرميسعدان مرميسعدان مرمي10551269105512691055126910551269

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-28سعدان م_نةسعدان م_نةسعدان م_نةسعدان م_نة10621284106212841062128410621284���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14سعداين *اÒشةسعداين *اÒشةسعداين *اÒشةسعداين *اÒشة10501181105011811050118110501181

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-20سعداين جنيةسعداين جنيةسعداين جنيةسعداين جنية10711181107111811071118110711181

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-31سعدون سعيدةسعدون سعيدةسعدون سعيدةسعدون سعيدة10601303106013031060130310601303

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-21سعدون tوsرسعدون tوsرسعدون tوsرسعدون tوsر10631346106313461063134610631346

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-13سعدون نعميةسعدون نعميةسعدون نعميةسعدون نعمية10571306105713061057130610571306

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-15سعدي tرميةسعدي tرميةسعدي tرميةسعدي tرمية10481180104811801048118010481180

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-19سعليوي ايوبسعليوي ايوبسعليوي ايوبسعليوي ايوب10611273106112731061127310611273

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-20سعود سارةسعود سارةسعود سارةسعود سارة10611156106111561061115610611156
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09سعود صالح ا�#نسعود صالح ا�#نسعود صالح ا�#نسعود صالح ا�#ن10631222106312221063122210631222

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-19سعود فدوىسعود فدوىسعود فدوىسعود فدوى10641208106412081064120810641208

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01سعود كاملسعود كاملسعود كاملسعود كامل10491150104911501049115010491150

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-16سعودي �دجيةسعودي �دجيةسعودي �دجيةسعودي �دجية10641026106410261064102610641026

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-14سعوف فدوىسعوف فدوىسعوف فدوىسعوف فدوى10571160105711601057116010571160

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-06سعيت مرميسعيت مرميسعيت مرميسعيت مرمي10371215103712151037121510371215

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-11سعيد Mٔسامءسعيد Mٔسامءسعيد Mٔسامءسعيد Mٔسامء10621201106212011062120110621201���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-04سعيد محزةسعيد محزةسعيد محزةسعيد محزة10571365105713651057136510571365

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-31سعيد مرميسعيد مرميسعيد مرميسعيد مرمي10501076105010761050107610501076

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-01سعيد نوالسعيد نوالسعيد نوالسعيد نوال10561015105610151056101510561015

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-06سعيدي Mٔسامءسعيدي Mٔسامءسعيدي Mٔسامءسعيدي Mٔسامء10371207103712071037120710371207

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-09سعيدي wسمةسعيدي wسمةسعيدي wسمةسعيدي wسمة10201141102011411020114110201141

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-27سفSتسفSتسفSتسفSتحححح �Mٔالم �Mٔالم �Mٔالم �Mٔالم10501250105012501050125010501250

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-22سف_ان MٓسCيةسف_ان MٓسCيةسف_ان MٓسCيةسف_ان MٓسCية10381305103813051038130510381305

10591597105915971059159710591597óسف_اين عبدإالóسف_اين عبدإالóسف_اين عبدإالóن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06سف_اين عبدإالUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT030

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-20سفري عبد الوا�دسفري عبد الوا�دسفري عبد الوا�دسفري عبد الوا�د10491179104911791049117910491179

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-01سفري tوsرسفري tوsرسفري tوsرسفري tوsر10591092105910921059109210591092

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-09سقام فاطمةسقام فاطمةسقام فاطمةسقام فاطمة10581153105811531058115310581153

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-27سقراط زي�بسقراط زي�بسقراط زي�بسقراط زي�ب10591608105916081059160810591608

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-30سقري عز#زةسقري عز#زةسقري عز#زةسقري عز#زة10641282106412821064128210641282

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-04سقوطي �لميةسقوطي �لميةسقوطي �لميةسقوطي �لمية10551224105512241055122410551224

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-14سقي سلمىسقي سلمىسقي سلمىسقي سلمى10211035102110351021103510211035

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-03ساكtري ٕاtرامساكtري ٕاtرامساكtري ٕاtرامساكtري ٕاtرام10611210106112101061121010611210

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-02سكسكسكسكنتنتنتنت خو خو خو خو����10701274107012741070127410701274

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-18سكرايت سCناءسكرايت سCناءسكرايت سCناءسكرايت سCناء10581536105815361058153610581536

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-07سكرايت tوsرسكرايت tوsرسكرايت tوsرسكرايت tوsر10601252106012521060125210601252

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-12سككين محمدسككين محمدسككين محمدسككين محمد10571380105713801057138010571380

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-01سكوري محيدسكوري محيدسكوري محيدسكوري محيد10541107105411071054110710541107

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12سكويم سلمىسكويم سلمىسكويم سلمىسكويم سلمى10601272106012721060127210601272

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-29سكريدة خوسكريدة خوسكريدة خوسكريدة خو����10501034105010341050103410501034

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-12سك_كرة فاطمة الزهراءسك_كرة فاطمة الزهراءسك_كرة فاطمة الزهراءسك_كرة فاطمة الزهراء10541229105412291054122910541229

10641232106412321064123210641232àسكني هنيàسكني هنيàسكني هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-15سكني هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT012

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-26سك_نة املز�ينسك_نة املز�ينسك_نة املز�ينسك_نة املز�ين10531209105312091053120910531209

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-19سك_نة حمسنسك_نة حمسنسك_نة حمسنسك_نة حمسن10611040106110401061104010611040

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-22سك_ين وسامسك_ين وسامسك_ين وسامسك_ين وسام10601262106012621060126210601262

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-15سالب ٕاحسانسالب ٕاحسانسالب ٕاحسانسالب ٕاحسان10531023105310231053102310531023

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-17سالك Mٔيوبسالك Mٔيوبسالك Mٔيوبسالك Mٔيوب10591025105910251059102510591025

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-25سالك مرميسالك مرميسالك مرميسالك مرمي10571523105715231057152310571523

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-28سالك �سنيسالك �سنيسالك �سنيسالك �سني10581240105812401058124010581240

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-22سالل ليىلسالل ليىلسالل ليىلسالل ليىل10541056105410561054105610541056

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19سالمات فدوىسالمات فدوىسالمات فدوىسالمات فدوى10381233103812331038123310381233

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-15سالمة امنيسالمة امنيسالمة امنيسالمة امني10641114106411141064111410641114

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-01سالمة رضاسالمة رضاسالمة رضاسالمة رضا10491045104910451049104510491045

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-04سالمة صوف_اسالمة صوف_اسالمة صوف_اسالمة صوف_ا10591211105912111059121110591211

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-14سالمة مريةسالمة مريةسالمة مريةسالمة مرية10531070105310701053107010531070

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-01سالمة جهرسالمة جهرسالمة جهرسالمة جهر10531283105312831053128310531283

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-17ساليم بوشعيبساليم بوشعيبساليم بوشعيبساليم بوشعيب10621317106213171062131710621317���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-01ساليم غزالنساليم غزالنساليم غزالنساليم غزالن10581549105815491058154910581549

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-10ساليم tوsرساليم tوsرساليم tوsرساليم tوsر10561355105613551056135510561355
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-13ساليم محمدساليم محمدساليم محمدساليم محمد10581298105812981058129810581298

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-25ساليم هنادساليم هنادساليم هنادساليم هناد10371062103710621037106210371062

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-17ساليم �مسنيساليم �مسنيساليم �مسنيساليم �مسني10591867105918671059186710591867

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-29سالمهي سلمىسالمهي سلمىسالمهي سلمىسالمهي سلمى10481385104813851048138510481385

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-27سلطاين هاجرسلطاين هاجرسلطاين هاجرسلطاين هاجر10611025106110251061102510611025

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-01سلاكن سارةسلاكن سارةسلاكن سارةسلاكن سارة10491115104911151049111510491115

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-05سلاكوي فاطمةسلاكوي فاطمةسلاكوي فاطمةسلاكوي فاطمة10501107105011071050110710501107

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-30سلامت ٕاسامعيلسلامت ٕاسامعيلسلامت ٕاسامعيلسلامت ٕاسامعيل10581381105813811058138110581381

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-15سلامت محزةسلامت محزةسلامت محزةسلامت محزة10561096105610961056109610561096

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-06سلامت حSانسلامت حSانسلامت حSانسلامت حSان10591491105914911059149110591491

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-16سلامن سعيدةسلامن سعيدةسلامن سعيدةسلامن سعيدة10711104107111041071110410711104

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-07سلامن سCناءسلامن سCناءسلامن سCناءسلامن سCناء10711190107111901071119010711190

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-17سلامن عبد ا÷لطيفسلامن عبد ا÷لطيفسلامن عبد ا÷لطيفسلامن عبد ا÷لطيف10701233107012331070123310701233

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-14سلامن مرميسلامن مرميسلامن مرميسلامن مرمي10571322105713221057132210571322

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-24سلامين رqاءسلامين رqاءسلامين رqاءسلامين رqاء10711207107112071071120710711207

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-04سلمي سك_نةسلمي سك_نةسلمي سك_نةسلمي سك_نة10561353105613531056135310561353

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-16سلمي سوم_ةسلمي سوم_ةسلمي سوم_ةسلمي سوم_ة10631297106312971063129710631297

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-19سلواوي مصطفىسلواوي مصطفىسلواوي مصطفىسلواوي مصطفى10571098105710981057109810571098

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-26سلياين مسيةسلياين مسيةسلياين مسيةسلياين مسية10591215105912151059121510591215

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-13سليب رضوانسليب رضوانسليب رضوانسليب رضوان10631380106313801063138010631380

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-16سلمي القلب حSانسلمي القلب حSانسلمي القلب حSانسلمي القلب حSان10581266105812661058126610581266

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-20سلمي �دجيةسلمي �دجيةسلمي �دجيةسلمي �دجية10571254105712541057125410571254

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-06سلمي عبدالودودسلمي عبدالودودسلمي عبدالودودسلمي عبدالودود10411189104111891041118910411189

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-12سلمي وصالسلمي وصالسلمي وصالسلمي وصال10211025102110251021102510211025

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-23سلمي �مسنيسلمي �مسنيسلمي �مسنيسلمي �مسني10701174107011741070117410701174

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-26سل·ين الهامسل·ين الهامسل·ين الهامسل·ين الهام10611410106114101061141010611410

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-28سل·ين Mٔيوبسل·ين Mٔيوبسل·ين Mٔيوبسل·ين Mٔيوب10601081106010811060108110601081

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-11سل·ين سعيدةسل·ين سعيدةسل·ين سعيدةسل·ين سعيدة10591312105913121059131210591312

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-16سل·ين سك_نةسل·ين سك_نةسل·ين سك_نةسل·ين سك_نة10561235105612351056123510561235

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-31سل·ين سهامسل·ين سهامسل·ين سهامسل·ين سهام10581561105815611058156110581561

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-03سل·ين شC·ءسل·ين شC·ءسل·ين شC·ءسل·ين شC·ء10531062105310621053106210531062

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-05سل·ين محمدسل·ين محمدسل·ين محمدسل·ين محمد10331047103310471033104710331047

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-08سلميي Mٔيوبسلميي Mٔيوبسلميي Mٔيوبسلميي Mٔيوب10491285104912851049128510491285

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-21سلميي سلوىسلميي سلوىسلميي سلوىسلميي سلوى10491039104910391049103910491039

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-10سلميي عبداحلقسلميي عبداحلقسلميي عبداحلقسلميي عبداحلق10531067105310671053106710531067

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-13سامح فاطمة الزهراءسامح فاطمة الزهراءسامح فاطمة الزهراءسامح فاطمة الزهراء10701005107010051070100510701005

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-19سامح tوsرسامح tوsرسامح tوsرسامح tوsر10581404105814041058140410581404

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-27سام� هبةسام� هبةسام� هبةسام� هبة10201117102011171020111710201117

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-02سامدي لبىنسامدي لبىنسامدي لبىنسامدي لبىن10541256105412561054125610541256

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-14سامطة زي�بسامطة زي�بسامطة زي�بسامطة زي�ب10621305106213051062130510621305���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-04سامع دنياسامع دنياسامع دنياسامع دنيا10591193105911931059119310591193

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-29سامن �Mٔسسامن �Mٔسسامن �Mٔسسامن �Mٔس10571374105713741057137410571374

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-17ساموي مرميساموي مرميساموي مرميساموي مرمي10331033103310331033103310331033

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-16مسراوي حسCناءمسراوي حسCناءمسراوي حسCناءمسراوي حسCناء10571384105713841057138410571384

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-02مسسار رqاءمسسار رqاءمسسار رqاءمسسار رqاء10611512106115121061151210611512

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01مسواد سCناءمسواد سCناءمسواد سCناءمسواد سCناء10371358103713581037135810371358

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-10مسواد نورالهدىمسواد نورالهدىمسواد نورالهدىمسواد نورالهدى10381372103813721038137210381372

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-10مسويك مVاركمسويك مVاركمسويك مVاركمسويك مVارك10381080103810801038108010381080

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-21مسون فاطمة الزهراءمسون فاطمة الزهراءمسون فاطمة الزهراءمسون فاطمة الزهراء10411095104110951041109510411095
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-21مسيايت سك_نةمسيايت سك_نةمسيايت سك_نةمسيايت سك_نة10571358105713581057135810571358

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01مسيمسيمسيمسيحححح اممية اممية اممية اممية10701071107010711070107110701071

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-18مسيمسيمسيمسيحححح عفاف عفاف عفاف عفاف10611577106115771061157710611577

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-23مسيمسيمسيمسيحححح مرمي مرمي مرمي مرمي10371418103714181037141810371418

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-23مسري *اÒشةمسري *اÒشةمسري *اÒشةمسري *اÒشة10571360105713601057136010571360

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-06مسرية ا�اكينمسرية ا�اكينمسرية ا�اكينمسرية ا�اكين10701278107012781070127810701278

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-27مسرية جوهريمسرية جوهريمسرية جوهريمسرية جوهري10561251105612511056125110561251

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-15مسريي امالمسريي امالمسريي امالمسريي امال10591889105918891059188910591889

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-19سCنان عبدالرزاقسCنان عبدالرزاقسCنان عبدالرزاقسCنان عبدالرزاق10711060107110601071106010711060

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-27س�Vل جهرس�Vل جهرس�Vل جهرس�Vل جهر10601148106011481060114810601148

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-12سCنة يوسفسCنة يوسفسCنة يوسفسCنة يوسف10641113106411131064111310641113

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-19سCند زي�بسCند زي�بسCند زي�بسCند زي�ب10491220104912201049122010491220

هنهنهنهنوج سعدوج سعدوج سعدوج سعد10581605105816051058160510581605 CسCسCسC031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-19س

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-26سCين MٔمنيسCين MٔمنيسCين MٔمنيسCين Mٔمني10201090102010901020109010201090

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-01سCين ح_اةسCين ح_اةسCين ح_اةسCين ح_اة10591489105914891059148910591489

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01سCنSZات فاطمة الزهراءسCنSZات فاطمة الزهراءسCنSZات فاطمة الزهراءسCنSZات فاطمة الزهراء10561191105611911056119110561191

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-25سهام شC·ءسهام شC·ءسهام شC·ءسهام شC·ء10571054105710541057105410571054

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11سهام هندسهام هندسهام هندسهام هند10581420105814201058142010581420

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-05سهل �دجيةسهل �دجيةسهل �دجيةسهل �دجية10591510105915101059151010591510

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-07سهل هاجرسهل هاجرسهل هاجرسهل هاجر10411118104111181041111810411118

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-10سهالوي سعيدةسهالوي سعيدةسهالوي سعيدةسهالوي سعيدة10711198107111981071119810711198

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-13سهيل عبدالف�احسهيل عبدالف�احسهيل عبدالف�احسهيل عبدالف�اح10551069105510691055106910551069

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-18سهمي Mٔمميةسهمي Mٔمميةسهمي Mٔمميةسهمي Mٔممية10561068105610681056106810561068

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-15سهيب Iديةسهيب Iديةسهيب Iديةسهيب Iدية10531259105312591053125910531259

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-26سهريي Mٔيوبسهريي Mٔيوبسهريي Mٔيوبسهريي Mٔيوب10581257105812571058125710581257

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-21سهيل ٕاميانسهيل ٕاميانسهيل ٕاميانسهيل ٕاميان10141025101410251014102510141025

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-02سهييل عبد الكرميسهييل عبد الكرميسهييل عبد الكرميسهييل عبد الكرمي10631129106311291063112910631129

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-06سهمي tوsرسهمي tوsرسهمي tوsرسهمي tوsر10611241106112411061124110611241

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-10سوامل �زهةسوامل �زهةسوامل �زهةسوامل �زهة10141133101411331014113310141133

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-30سوايل شC·ءسوايل شC·ءسوايل شC·ءسوايل شC·ء10381410103814101038141010381410

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-25سوام مسريةسوام مسريةسوام مسريةسوام مسرية10491235104912351049123510491235

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-22سو�اج tرميةسو�اج tرميةسو�اج tرميةسو�اج tرمية10501036105010361050103610501036

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-15سود العينني �دجيةسود العينني �دجيةسود العينني �دجيةسود العينني �دجية10561292105612921056129210561292

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-19سو*ار tوsرسو*ار tوsرسو*ار tوsرسو*ار tوsر10581255105812551058125510581255

10371454103714541037145410371454àسوفاري هنيàسوفاري هنيàسوفاري هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-13سوفاري هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-18سواكري فاطمةسواكري فاطمةسواكري فاطمةسواكري فاطمة10411135104111351041113510411135

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-02سويل فوزيةسويل فوزيةسويل فوزيةسويل فوزية10481292104812921048129210481292

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-06سومدراس سلمىسومدراس سلمىسومدراس سلمىسومدراس سلمى10591648105916481059164810591648

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-17سويم محمدسويم محمدسويم محمدسويم محمد10621228106212281062122810621228���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-12سوي سعيدةسوي سعيدةسوي سعيدةسوي سعيدة10501199105011991050119910501199

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-19سو#ن هاجرسو#ن هاجرسو#ن هاجرسو#ن هاجر10501080105010801050108010501080

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-18يس امغار ٕالهاميس امغار ٕالهاميس امغار ٕالهاميس امغار ٕالهام10701227107012271070122710701227

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-12سCيايف غزالنسCيايف غزالنسCيايف غزالنسCيايف غزالن10591403105914031059140310591403

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-29سCيايف وصالسCيايف وصالسCيايف وصالسCيايف وصال10711125107111251071112510711125

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-06سVZة عبد الغينسVZة عبد الغينسVZة عبد الغينسVZة عبد الغين10581082105810821058108210581082

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-22سريوي لبىنسريوي لبىنسريوي لبىنسريوي لبىن10591209105912091059120910591209

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-16سZسوان رسZسوان رسZسوان رسZسوان رىضىضىضىض10491118104911181049111810491118

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-22سCيف ا�#ن MٔسCيةسCيف ا�#ن MٔسCيةسCيف ا�#ن MٔسCيةسCيف ا�#ن MٔسCية10581274105812741058127410581274

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12سCيف النرص محزةسCيف النرص محزةسCيف النرص محزةسCيف النرص محزة10571427105714271057142710571427
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-01سCيفي فاطمة الزهراءسCيفي فاطمة الزهراءسCيفي فاطمة الزهراءسCيفي فاطمة الزهراء10381401103814011038140110381401

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20سCيقل حفصةسCيقل حفصةسCيقل حفصةسCيقل حفصة10581349105813491058134910581349

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-28سCيوطي IديةسCيوطي IديةسCيوطي IديةسCيوطي Iدية10561322105613221056132210561322

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-22سCيوي زي�بسCيوي زي�بسCيوي زي�بسCيوي زي�ب10551110105511101055111010551110

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-12شا^ن اميانشا^ن اميانشا^ن اميانشا^ن اميان10611543106115431061154310611543

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09شايت Iديةشايت Iديةشايت Iديةشايت Iدية10571355105713551057135510571355

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-30شاديل امميةشاديل امميةشاديل امميةشاديل اممية10371471103714711037147110371471

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12شاديل حSانشاديل حSانشاديل حSانشاديل حSان10591617105916171059161710591617

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-07شادي هبةشادي هبةشادي هبةشادي هبة10571456105714561057145610571456

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-28شادييل هاجرشادييل هاجرشادييل هاجرشادييل هاجر10611349106113491061134910611349

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-25شاريف Mٔرشفشاريف Mٔرشفشاريف Mٔرشفشاريف Mٔرشف10531127105311271053112710531127

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-28شاريف مرميشاريف مرميشاريف مرميشاريف مرمي10551216105512161055121610551216

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-25شاطر ع£نشاطر ع£نشاطر ع£نشاطر ع£ن10541274105412741054127410541274

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-25شاطر فاطمة الزهراءشاطر فاطمة الزهراءشاطر فاطمة الزهراءشاطر فاطمة الزهراء10551281105512811055128110551281

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-10شاطر محمدشاطر محمدشاطر محمدشاطر محمد10421077104210771042107710421077

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-03شاعر مرميشاعر مرميشاعر مرميشاعر مرمي10581434105814341058143410581434

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-01شاعو ٕاtرامشاعو ٕاtرامشاعو ٕاtرامشاعو ٕاtرام10371496103714961037149610371496

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-22شافر بدرشافر بدرشافر بدرشافر بدر10381056103810561038105610381056

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-28شافعي زهرةشافعي زهرةشافعي زهرةشافعي زهرة10141107101411071014110710141107

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-12شافعي سارةشافعي سارةشافعي سارةشافعي سارة10141224101412241014122410141224

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-10شافعي مرميشافعي مرميشافعي مرميشافعي مرمي10581590105815901058159010581590

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-02شافوي سارةشافوي سارةشافوي سارةشافوي سارة10491122104911221049112210491122

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-24شايف ٕاtرامشايف ٕاtرامشايف ٕاtرامشايف ٕاtرام10301008103010081030100810301008

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-16شايف صالح ا�#نشايف صالح ا�#نشايف صالح ا�#نشايف صالح ا�#ن10491129104911291049112910491129

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-30شايف نورةشايف نورةشايف نورةشايف نورة10581062105810621058106210581062

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-01شاف_ق عبدالرزاقشاف_ق عبدالرزاقشاف_ق عبدالرزاقشاف_ق عبدالرزاق10611140106111401061114010611140

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-19شاقر �دجيةشاقر �دجيةشاقر �دجيةشاقر �دجية10371394103713941037139410371394

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-15شاقور وليدشاقور وليدشاقور وليدشاقور وليد10601024106010241060102410601024

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-02شاtر Mٔسامءشاtر Mٔسامءشاtر Mٔسامءشاtر Mٔسامء10591593105915931059159310591593

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-21شاtر امالشاtر امالشاtر امالشاtر امال10581366105813661058136610581366

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-07شاtر Mٔمميةشاtر Mٔمميةشاtر Mٔمميةشاtر Mٔممية10611559106115591061155910611559

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-10شاtر محمدشاtر محمدشاtر محمدشاtر محمد10631359106313591063135910631359

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-04شاtر مرميشاtر مرميشاtر مرميشاtر مرمي10411232104112321041123210411232

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-30شاtر معتقشاtر معتقشاtر معتقشاtر معتق10631059106310591063105910631059

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-29شاtرو بدرشاtرو بدرشاtرو بدرشاtرو بدر10701223107012231070122310701223

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-29شاtري فدوىشاtري فدوىشاtري فدوىشاtري فدوى10491310104913101049131010491310

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-12شاكري صالح ا�#نشاكري صالح ا�#نشاكري صالح ا�#نشاكري صالح ا�#ن10411111104111111041111110411111

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-06شاكري مرميشاكري مرميشاكري مرميشاكري مرمي10701166107011661070116610701166

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-08شاكري يوسفشاكري يوسفشاكري يوسفشاكري يوسف10551324105513241055132410551324

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-08شاشاشاشاخمخمخمخمي �دجيةي �دجيةي �دجيةي �دجية10301047103010471030104710301047

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-12شاهر wرشىشاهر wرشىشاهر wرشىشاهر wرشى10591572105915721059157210591572

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-18شاهني سك_نةشاهني سك_نةشاهني سك_نةشاهني سك_نة10501168105011681050116810501168

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-24شاوي زي�بشاوي زي�بشاوي زي�بشاوي زي�ب10591485105914851059148510591485

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-16شCباب حSانشCباب حSانشCباب حSانشCباب حSان10621111106211111062111110621111���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-17شCباب �دجيةشCباب �دجيةشCباب �دجيةشCباب �دجية10381254103812541038125410381254

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-06شCبايب *اÒشةشCبايب *اÒشةشCبايب *اÒشةشCبايب *اÒشة10551093105510931055109310551093

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-19شCبايب نورةشCبايب نورةشCبايب نورةشCبايب نورة10711037107110371071103710711037

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-13شCباين عبد الصمدشCباين عبد الصمدشCباين عبد الصمدشCباين عبد الصمد10481262104812621048126210481262

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-11شCبة tوsرشCبة tوsرشCبة tوsرشCبة tوsر10591414105914141059141410591414
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-12شرباوي سلمىشرباوي سلمىشرباوي سلمىشرباوي سلمى10591692105916921059169210591692

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-05ش شوب ليىلش شوب ليىلش شوب ليىلش شوب ليىل10481231104812311048123110481231

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-09شCبيك امميةشCبيك امميةشCبيك امميةشCبيك اممية10621256106212561062125610621256���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-16شCبالوي زهريشCبالوي زهريشCبالوي زهريشCبالوي زهري10501110105011101050111010501110

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-23شCبوشCبوشCبوشCبوخخخخ عبدالقدوس عبدالقدوس عبدالقدوس عبدالقدوس10581100105811001058110010581100

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-01شCيب املهديشCيب املهديشCيب املهديشCيب املهدي10551378105513781055137810551378

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-30شCيب رqاءشCيب رqاءشCيب رqاءشCيب رqاء10461090104610901046109010461090

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-19شCيب سهامشCيب سهامشCيب سهامشCيب سهام10551329105513291055132910551329

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-27شCتوان Mٔم_نةشCتوان Mٔم_نةشCتوان Mٔم_نةشCتوان Mٔم_نة10371132103711321037113210371132

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-28شCتوان tوsرشCتوان tوsرشCتوان tوsرشCتوان tوsر10591860105918601059186010591860

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-11شCتوان هندشCتوان هندشCتوان هندشCتوان هند10591035105910351059103510591035

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-29شCتواين فاطمة الزهراءشCتواين فاطمة الزهراءشCتواين فاطمة الزهراءشCتواين فاطمة الزهراء10531214105312141053121410531214

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-18شCتوي �ا�شCتوي �ا�شCتوي �ا�شCتوي �ا�10381221103812211038122110381221

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-07شCتوي ر^بشCتوي ر^بشCتوي ر^بشCتوي ر^ب10201096102010961020109610201096

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-25جشجشجشجشار اميانار اميانار اميانار اميان10381051103810511038105110381051

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-14جشجشجشجشا*د#ن سهاما*د#ن سهاما*د#ن سهاما*د#ن سهام10561168105611681056116810561168

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-16جشجشجشجشر ٕاسامعيلر ٕاسامعيلر ٕاسامعيلر ٕاسامعيل10561219105612191056121910561219

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-13جشجشجشجشران مرميران مرميران مرميران مرمي10611626106116261061162610611626

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-25جشجشجشجشري حسCناءري حسCناءري حسCناءري حسCناء10631108106311081063110810631108

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-18جشجشجشجشيع هناءيع هناءيع هناءيع هناء10581615105816151058161510581615

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-05حشحشحشحشواط اميانواط اميانواط اميانواط اميان10591750105917501059175010591750

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-21حشحشحشحشور مرميور مرميور مرميور مرمي10491398104913981049139810491398

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-03حشحشحشحشميي عبدا÷لطيفميي عبدا÷لطيفميي عبدا÷لطيفميي عبدا÷لطيف10611415106114151061141510611415

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-11خشخشخشخشامن كزنةامن كزنةامن كزنةامن كزنة10551307105513071055130710551307

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-22شداد حسCناءشداد حسCناءشداد حسCناءشداد حسCناء10541141105411411054114110541141

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-24شداين بديعةشداين بديعةشداين بديعةشداين بديعة10381355103813551038135510381355

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-27شداين سعدشداين سعدشداين سعدشداين سعد10611507106115071061150710611507

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-26شداين فاطمة الزهراءشداين فاطمة الزهراءشداين فاطمة الزهراءشداين فاطمة الزهراء10701309107013091070130910701309

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-12شدالوي �زهةشدالوي �زهةشدالوي �زهةشدالوي �زهة10381266103812661038126610381266

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-29شديد رشديد رشديد رشديد رؤؤؤؤيةيةيةية10371464103714641037146410371464

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-06شديد �زهةشديد �زهةشديد �زهةشديد �زهة10371343103713431037134310371343

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-28شديل زي�بشديل زي�بشديل زي�بشديل زي�ب10611334106113341061133410611334

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-07رشاج شC·ءرشاج شC·ءرشاج شC·ءرشاج شC·ء10591293105912931059129310591293

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-05رشاح اميانرشاح اميانرشاح اميانرشاح اميان10481161104811611048116110481161

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-30رشاد زب�برشاد زب�برشاد زب�برشاد زب�ب10411149104111491041114910411149

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-12رشادي Mٔمنيرشادي Mٔمنيرشادي Mٔمنيرشادي Mٔمني10601054106010541060105410601054

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-22رشادي محمدرشادي محمدرشادي محمدرشادي محمد10541204105412041054120410541204

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-02رشارة Mٔم_نةرشارة Mٔم_نةرشارة Mٔم_نةرشارة Mٔم_نة10611291106112911061129110611291

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-13رشايف محمدرشايف محمدرشايف محمدرشايف محمد10611343106113431061134310611343

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-06رشاقة سف_انرشاقة سف_انرشاقة سف_انرشاقة سف_ان10611212106112121061121210611212

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01رشايق رqاءرشايق رqاءرشايق رqاءرشايق رqاء10571346105713461057134610571346

�تارتارتارتار10581020105810201058102010581020���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-06رشاµة ارشاµة ارشاµة ارشاµة ا

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-29رشحون Mٔسعدرشحون Mٔسعدرشحون Mٔسعدرشحون Mٔسعد10641289106412891064128910641289

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-08رشحون هدىرشحون هدىرشحون هدىرشحون هدى10481186104811861048118610481186

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-26رشداوي مرميرشداوي مرميرشداوي مرميرشداوي مرمي10631363106313631063136310631363

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10رشدي هدىرشدي هدىرشدي هدىرشدي هدى10571446105714461057144610571446

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-15رشعي سCناءرشعي سCناءرشعي سCناءرشعي سCناء10491037104910371049103710491037

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-28رشعي ملياءرشعي ملياءرشعي ملياءرشعي ملياء10411171104111711041117110411171

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-24رشعي مرميرشعي مرميرشعي مرميرشعي مرمي10581370105813701058137010581370
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-04رشف محمدرشف محمدرشف محمدرشف محمد10571354105713541057135410571354

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-23رشف مرميرشف مرميرشف مرميرشف مرمي10591113105911131059111310591113

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-09رشيف عز#زةرشيف عز#زةرشيف عز#زةرشيف عز#زة10481211104812111048121110481211

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-08رشيق مرميرشيق مرميرشيق مرميرشيق مرمي10551025105510251055102510551025

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-14رشوايق سف_انرشوايق سف_انرشوايق سف_انرشوايق سف_ان10381312103813121038131210381312

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-19رشوق tرميةرشوق tرميةرشوق tرميةرشوق tرمية10611447106114471061144710611447

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-21رش�شمي Mٔمنيرش�شمي Mٔمنيرش�شمي Mٔمنيرش�شمي Mٔمني10701257107012571070125710701257

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-24رش�يش سوtينةرش�يش سوtينةرش�يش سوtينةرش�يش سوtينة10571315105713151057131510571315

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-28رشيف Mٔرشفرشيف Mٔرشفرشيف Mٔرشفرشيف Mٔرشف10611548106115481061154810611548

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-14رشيف الرtييب هدىرشيف الرtييب هدىرشيف الرtييب هدىرشيف الرtييب هدى10481091104810911048109110481091

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-09رشيف سهامرشيف سهامرشيف سهامرشيف سهام10571105105711051057110510571105

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-28رشيفي Mٔسامءرشيفي Mٔسامءرشيفي Mٔسامءرشيفي Mٔسامء10491309104913091049130910491309

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-08رشيفي يوسفرشيفي يوسفرشيفي يوسفرشيفي يوسف10611464106114641061146410611464

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-09شطاح �دجيةشطاح �دجيةشطاح �دجيةشطاح �دجية10481119104811191048111910481119

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-20شطرب شC·ءشطرب شC·ءشطرب شC·ءشطرب شC·ء10481168104811681048116810481168

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-13شطيوي Iديةشطيوي Iديةشطيوي Iديةشطيوي Iدية10201005102010051020100510201005

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-07شعايل سCناءشعايل سCناءشعايل سCناءشعايل سCناء10621308106213081062130810621308���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-15شعايل tوsرشعايل tوsرشعايل tوsرشعايل tوsر10641364106413641064136410641364

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-08شعاييب راضيةشعاييب راضيةشعاييب راضيةشعاييب راضية10141092101410921014109210141092

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-18شعبان wسمةشعبان wسمةشعبان wسمةشعبان wسمة10601018106010181060101810601018

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-01شعباين محيدشعباين محيدشعباين محيدشعباين محيد10611059106110591061105910611059

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-31شعراين سCناءشعراين سCناءشعراين سCناءشعراين سCناء10481209104812091048120910481209

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29شعشوع اUراهميشعشوع اUراهميشعشوع اUراهميشعشوع اUراهمي10571364105713641057136410571364

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-30شعطيط نورةشعطيط نورةشعطيط نورةشعطيط نورة10581046105810461058104610581046

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-20شعنون ٕالهامشعنون ٕالهامشعنون ٕالهامشعنون ٕالهام10641399106413991064139910641399

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-16شعنون ٕاميانشعنون ٕاميانشعنون ٕاميانشعنون ٕاميان10641131106411311064113110641131

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-24شعنون حسامشعنون حسامشعنون حسامشعنون حسام10371407103714071037140710371407

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-18شعنون مسريةشعنون مسريةشعنون مسريةشعنون مسرية10631344106313441063134410631344

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-23شعنون حمسنشعنون حمسنشعنون حمسنشعنون حمسن10621196106211961062119610621196���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-22شعوب شف_قشعوب شف_قشعوب شف_قشعوب شف_ق10581235105812351058123510581235

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-03شعويب MٓسCيةشعويب MٓسCيةشعويب MٓسCيةشعويب MٓسCية10371100103711001037110010371100

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-12شعورة زtر�ءشعورة زtر�ءشعورة زtر�ءشعورة زtر�ء10491161104911611049116110491161

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-01شعورة محمدشعورة محمدشعورة محمدشعورة محمد10481003104810031048100310481003

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-29شعري عبد ا÷لطيفشعري عبد ا÷لطيفشعري عبد ا÷لطيفشعري عبد ا÷لطيف10621082106210821062108210621082���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-03شعريو tرميةشعريو tرميةشعريو tرميةشعريو tرمية10481332104813321048133210481332

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-26شفعاوي فاطمة الزهراءشفعاوي فاطمة الزهراءشفعاوي فاطمة الزهراءشفعاوي فاطمة الزهراء10611607106116071061160710611607

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-12شفقي حسCناءشفقي حسCناءشفقي حسCناءشفقي حسCناء10541202105412021054120210541202

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-18شفوق جهرشفوق جهرشفوق جهرشفوق جهر10301074103010741030107410301074

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-17شفوق وردةشفوق وردةشفوق وردةشفوق وردة10591405105914051059140510591405

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-08شف_ف_ك صفاءشف_ف_ك صفاءشف_ف_ك صفاءشف_ف_ك صفاء10371493103714931037149310371493

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-08شف_ف_ك هندشف_ف_ك هندشف_ف_ك هندشف_ف_ك هند10381411103814111038141110381411

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-08شف_ق حسCناءشف_ق حسCناءشف_ق حسCناءشف_ق حسCناء10591083105910831059108310591083

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-26شف_ق �لميةشف_ق �لميةشف_ق �لميةشف_ق �لمية10631318106313181063131810631318

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-27شف_ق محزةشف_ق محزةشف_ق محزةشف_ق محزة10571221105712211057122110571221

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-10شف_ق زي�بشف_ق زي�بشف_ق زي�بشف_ق زي�ب10141057101410571014105710141057

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-26شف_ق زي�بشف_ق زي�بشف_ق زي�بشف_ق زي�ب10621243106212431062124310621243���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-13شف_ق سلوىشف_ق سلوىشف_ق سلوىشف_ق سلوى10371216103712161037121610371216

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-10شف_ق شC·ءشف_ق شC·ءشف_ق شC·ءشف_ق شC·ء10561173105611731056117310561173

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-04شف_ق عبد الرحميشف_ق عبد الرحميشف_ق عبد الرحميشف_ق عبد الرحمي10631156106311561063115610631156
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01شف_ق عامدشف_ق عامدشف_ق عامدشف_ق عامد10561074105610741056107410561074

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-05شف_ق ف�ي�ةشف_ق ف�ي�ةشف_ق ف�ي�ةشف_ق ف�ي�ة10621074106210741062107410621074���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-10شف_ق ماريةشف_ق ماريةشف_ق ماريةشف_ق مارية10711217107112171071121710711217

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-12شف_ق مرميشف_ق مرميشف_ق مرميشف_ق مرمي10381357103813571038135710381357

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-07شف_ل Mٔومميةشف_ل Mٔومميةشف_ل Mٔومميةشف_ل Mٔوممية10701147107011471070114710701147

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-07شف_ل سعيدةشف_ل سعيدةشف_ل سعيدةشف_ل سعيدة10581095105810951058109510581095

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-12شقايق زي�بشقايق زي�بشقايق زي�بشقايق زي�ب10581223105812231058122310581223

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-25شقران حSانشقران حSانشقران حSانشقران حSان10611237106112371061123710611237

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-25شقراوي مرميشقراوي مرميشقراوي مرميشقراوي مرمي10631354106313541063135410631354

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-03شقرون ا�المشقرون ا�المشقرون ا�المشقرون ا�الم10561036105610361056103610561036

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-03شقرون �دجيةشقرون �دجيةشقرون �دجيةشقرون �دجية10531093105310931053109310531093

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-10شقرون سهامشقرون سهامشقرون سهامشقرون سهام10381290103812901038129010381290

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-21شقرون جهرشقرون جهرشقرون جهرشقرون جهر10411126104111261041112610411126

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-02شقرون وهيبةشقرون وهيبةشقرون وهيبةشقرون وهيبة10541157105411571054115710541157

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-10شقروين سلمىشقروين سلمىشقروين سلمىشقروين سلمى10701289107012891070128910701289

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-11شقلول مرميشقلول مرميشقلول مرميشقلول مرمي10201104102011041020110410201104

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-11شقور مرادشقور مرادشقور مرادشقور مراد10551018105510181055101810551018

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-22شقوري اميانشقوري اميانشقوري اميانشقوري اميان10531222105312221053122210531222

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-20شق_ق عبدالرزاقشق_ق عبدالرزاقشق_ق عبدالرزاقشق_ق عبدالرزاق10561393105613931056139310561393

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-18شاكر هاجرشاكر هاجرشاكر هاجرشاكر هاجر10381142103811421038114210381142

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-18شكة فاطمةشكة فاطمةشكة فاطمةشكة فاطمة10591207105912071059120710591207

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-13شكر هللا إالدر�يس Mٔمنيشكر هللا إالدر�يس Mٔمنيشكر هللا إالدر�يس Mٔمنيشكر هللا إالدر�يس Mٔمني10701250107012501070125010701250

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-24شكر الهامشكر الهامشكر الهامشكر الهام10501008105010081050100810501008

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-21شكران هدىشكران هدىشكران هدىشكران هدى10581191105811911058119110581191

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-28شكراوي Mٔمميةشكراوي Mٔمميةشكراوي Mٔمميةشكراوي Mٔممية10371230103712301037123010371230

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-09شكراوي شC·ءشكراوي شC·ءشكراوي شC·ءشكراوي شC·ء10381151103811511038115110381151

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-22شكري اميانشكري اميانشكري اميانشكري اميان10591874105918741059187410591874

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-18شكري شكري شكري شكري ����انانانان10381276103812761038127610381276

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-23شكري رشCيدشكري رشCيدشكري رشCيدشكري رشCيد10561131105611311056113110561131

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-14شكري زهريةشكري زهريةشكري زهريةشكري زهرية10581361105813611058136110581361

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-31شكري سCناءشكري سCناءشكري سCناءشكري سCناء10591815105918151059181510591815

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-18شكري tوsرشكري tوsرشكري tوsرشكري tوsر10531013105310131053101310531013

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-25شكري محمدشكري محمدشكري محمدشكري محمد10581471105814711058147110581471

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-06ششششwwwwنة املهدينة املهدينة املهدينة املهدي10581325105813251058132510581325

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-09ششششwwwwوي ٕالهاموي ٕالهاموي ٕالهاموي ٕالهام10551302105513021055130210551302

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-02شكSاط عامدشكSاط عامدشكSاط عامدشكSاط عامد10331059103310591033105910331059

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-12شكور �دجيةشكور �دجيةشكور �دجيةشكور �دجية10591186105911861059118610591186

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-22شكور tوsرشكور tوsرشكور tوsرشكور tوsر10701286107012861070128610701286

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-08شكوك عفافشكوك عفافشكوك عفافشكوك عفاف10561007105610071056100710561007

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-02شك_ب محمدشك_ب محمدشك_ب محمدشك_ب محمد10371432103714321037143210371432

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-29شكري زهرةشكري زهرةشكري زهرةشكري زهرة10601354106013541060135410601354

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-25شكري زهرةشكري زهرةشكري زهرةشكري زهرة10581328105813281058132810581328

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-26شكري عز#زةشكري عز#زةشكري عز#زةشكري عز#زة10631337106313371063133710631337

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-23شكري فاطمةشكري فاطمةشكري فاطمةشكري فاطمة10611086106110861061108610611086

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-28شكري هدىشكري هدىشكري هدىشكري هدى10371279103712791037127910371279

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-01شكريي �دجيةشكريي �دجيةشكريي �دجيةشكريي �دجية10611166106111661061116610611166

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-01شكريي وهيبةشكريي وهيبةشكريي وهيبةشكريي وهيبة10591795105917951059179510591795

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19شالوان مرميشالوان مرميشالوان مرميشالوان مرمي10201076102010761020107610201076

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-03شلتوت محمدشلتوت محمدشلتوت محمدشلتوت محمد10711001107110011071100110711001
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-08شلواش wرشىشلواش wرشىشلواش wرشىشلواش wرشى10561316105613161056131610561316

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-13شامرشامرشامرشامرخخخخ اميان اميان اميان اميان10371392103713921037139210371392

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-06شامرشامرشامرشامرخخخخ wرشى wرشى wرشى wرشى10611622106116221061162210611622

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-19شامع مرميشامع مرميشامع مرميشامع مرمي10641105106411051064110510641105

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-29شامم سك_نةشامم سك_نةشامم سك_نةشامم سك_نة10541292105412921054129210541292

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-28مشسد#ن لبىنمشسد#ن لبىنمشسد#ن لبىنمشسد#ن لبىن10481200104812001048120010481200

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-26مششام رانيامششام رانيامششام رانيامششام رانيا10481110104811101048111010481110

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-28مششوم ايةمششوم ايةمششوم ايةمششوم اية10591859105918591059185910591859

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-27مشوطي موىسمشوطي موىسمشوطي موىسمشوطي موىس10591176105911761059117610591176

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-20مشون سCناءمشون سCناءمشون سCناءمشون سCناء10591800105918001059180010591800

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-01مشي سعادمشي سعادمشي سعادمشي سعاد10571531105715311057153110571531

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-09مشيطي معادمشيطي معادمشيطي معادمشيطي معاد10211008102110081021100810211008

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-13شCنة ح_اةشCنة ح_اةشCنة ح_اةشCنة ح_اة10581620105816201058162010581620

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-21ش��وف ام_نةش��وف ام_نةش��وف ام_نةش��وف ام_نة10551263105512631055126310551263

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-26ش��وف هدىش��وف هدىش��وف هدىش��وف هدى10591339105913391059133910591339

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-01شCنفر MٔسامءشCنفر MٔسامءشCنفر MٔسامءشCنفر Mٔسامء10491025104910251049102510491025

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-07شCناكف املهديشCناكف املهديشCناكف املهديشCناكف املهدي10491075104910751049107510491075

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-09شCنوف احلسنيشCنوف احلسنيشCنوف احلسنيشCنوف احلسني10611006106110061061100610611006

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-03شCنوف زtيةشCنوف زtيةشCنوف زtيةشCنوف زtية10381136103811361038113610381136

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-12شCنوف يوسفشCنوف يوسفشCنوف يوسفشCنوف يوسف10581228105812281058122810581228

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-25شهاب �دجيةشهاب �دجيةشهاب �دجيةشهاب �دجية10531091105310911053109110531091

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-12شهاب صفاءشهاب صفاءشهاب صفاءشهاب صفاء10531254105312541053125410531254

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10شهاب نورةشهاب نورةشهاب نورةشهاب نورة10581456105814561058145610581456

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-28شهبون اسCيةشهبون اسCيةشهبون اسCيةشهبون اسCية10571452105714521057145210571452

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-19شهبون �دجيةشهبون �دجيةشهبون �دجيةشهبون �دجية10591651105916511059165110591651

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-26شهبون زي�بشهبون زي�بشهبون زي�بشهبون زي�ب10601187106011871060118710601187

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-01شهبون عز ا�#نشهبون عز ا�#نشهبون عز ا�#نشهبون عز ا�#ن10631230106312301063123010631230

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20شهبون مىنشهبون مىنشهبون مىنشهبون مىن10711211107112111071121110711211

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-17شهبون وئامشهبون وئامشهبون وئامشهبون وئام10481193104811931048119310481193

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-12شهبون �مسنيشهبون �مسنيشهبون �مسنيشهبون �مسني10591020105910201059102010591020

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-18شهيب ٕاميانشهيب ٕاميانشهيب ٕاميانشهيب ٕاميان10601328106013281060132810601328

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-28شهيب ع£نشهيب ع£نشهيب ع£نشهيب ع£ن10611508106115081061150810611508

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-03شهراين عبد الصمدشهراين عبد الصمدشهراين عبد الصمدشهراين عبد الصمد10381113103811131038111310381113

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-11شهر^ن Mٔمميةشهر^ن Mٔمميةشهر^ن Mٔمميةشهر^ن Mٔممية10381228103812281038122810381228

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-15شهوب هبي´ةشهوب هبي´ةشهوب هبي´ةشهوب هبي´ة10631083106310831063108310631083

ي tوsري tوsري tوsري tوsر10371453103714531037145310371453 046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-10شهشهشهشه����

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-05شهيب Iديةشهيب Iديةشهيب Iديةشهيب Iدية10641317106413171064131710641317

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-23شهيد الهامشهيد الهامشهيد الهامشهيد الهام10611580106115801061158010611580

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-01شهيد محزةشهيد محزةشهيد محزةشهيد محزة10541293105412931054129310541293

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-04شهيد محيدشهيد محيدشهيد محيدشهيد محيد10611557106115571061155710611557

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10شهيد شC·ءشهيد شC·ءشهيد شC·ءشهيد شC·ء10201103102011031020110310201103

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-15شهيد *ادلشهيد *ادلشهيد *ادلشهيد *ادل10641245106412451064124510641245

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-19شهيد tوsرشهيد tوsرشهيد tوsرشهيد tوsر10381363103813631038136310381363

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-27شهيد مرميشهيد مرميشهيد مرميشهيد مرمي10601330106013301060133010601330

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-02شهيد مىنشهيد مىنشهيد مىنشهيد مىن10491012104910121049101210491012

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-13شهيد Iديةشهيد Iديةشهيد Iديةشهيد Iدية10591218105912181059121810591218

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-23شهيد يوسفشهيد يوسفشهيد يوسفشهيد يوسف10581276105812761058127610581276

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-17شو^عي شC·ءشو^عي شC·ءشو^عي شC·ءشو^عي شC·ء10701158107011581070115810701158

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-24شويب زtر�ءشويب زtر�ءشويب زtر�ءشويب زtر�ء10461065104610651046106510461065
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-01شوراق سCناءشوراق سCناءشوراق سCناءشوراق سCناء10591245105912451059124510591245

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-02شوراق سCناءشوراق سCناءشوراق سCناءشوراق سCناء10581433105814331058143310581433

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-24شوق هاجرشوق هاجرشوق هاجرشوق هاجر10571141105711411057114110571141

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-27شويق اسامةشويق اسامةشويق اسامةشويق اسامة10541312105413121054131210541312

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-20شويق امميةشويق امميةشويق امميةشويق اممية10381090103810901038109010381090

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-10شويق Mٔمميةشويق Mٔمميةشويق Mٔمميةشويق Mٔممية10551317105513171055131710551317

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-13شويق �دجيةشويق �دجيةشويق �دجيةشويق �دجية10591481105914811059148110591481

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-20شويق زtر�ءشويق زtر�ءشويق زtر�ءشويق زtر�ء10411090104110901041109010411090

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-08شويق ع£نشويق ع£نشويق ع£نشويق ع£ن10581269105812691058126910581269

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-30شويق فاطمة الزهراءشويق فاطمة الزهراءشويق فاطمة الزهراءشويق فاطمة الزهراء10571103105711031057110310571103

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-30شويق tوsرشويق tوsرشويق tوsرشويق tوsر10641176106411761064117610641176

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-23شويق مرميةشويق مرميةشويق مرميةشويق مرمية10551002105510021055100210551002

10421100104211001042110010421100àشويق هنيàشويق هنيàشويق هنيà015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-04شويق هني

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-14شوقريي سف_انشوقريي سف_انشوقريي سف_انشوقريي سف_ان10561022105610221056102210561022

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-18شوين مروةشوين مروةشوين مروةشوين مروة10531043105310431053104310531043

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-10شويبة ع£نشويبة ع£نشويبة ع£نشويبة ع£ن10641053106410531064105310641053

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20شو�يش مSالشو�يش مSالشو�يش مSالشو�يش مSال10201040102010401020104010201040

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-22شوميا حكميةشوميا حكميةشوميا حكميةشوميا حكمية10551178105511781055117810551178

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-03شوميا tوsرشوميا tوsرشوميا tوsرشوميا tوsر10601189106011891060118910601189

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-02شCياد فاطمة الزهراءشCياد فاطمة الزهراءشCياد فاطمة الزهراءشCياد فاطمة الزهراء10371053103710531037105310371053

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01شVZوب زهراءشVZوب زهراءشVZوب زهراءشVZوب زهراء10641192106411921064119210641192

ىىىى10531087105310871053108710531087 TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-23شZيب هنشZيب هنشZيب هنشZيب هن����

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-26شZيب هندشZيب هندشZيب هندشZيب هند10211017102110171021101710211017

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-09شCيخ �لميةشCيخ �لميةشCيخ �لميةشCيخ �لمية10501189105011891050118910501189

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-27شCيدري ٕاميانشCيدري ٕاميانشCيدري ٕاميانشCيدري ٕاميان10591076105910761059107610591076

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-15شZشاوين MٔسامءشZشاوين MٔسامءشZشاوين MٔسامءشZشاوين Mٔسامء10591585105915851059158510591585

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-05شCيضمي MٔيوبشCيضمي MٔيوبشCيضمي MٔيوبشCيضمي Mٔيوب10591582105915821059158210591582

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-02شCيكر صف_ةشCيكر صف_ةشCيكر صف_ةشCيكر صف_ة10481356104813561048135610481356

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-31شC·ء البوحساينشC·ء البوحساينشC·ء البوحساينشC·ء البوحساين10501236105012361050123610501236

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-14شC·ء هبزادشC·ء هبزادشC·ء هبزادشC·ء هبزاد10141200101412001014120010141200

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-31شC·ء شC·ء مزوزشC·ء شC·ء مزوزشC·ء شC·ء مزوزشC·ء شC·ء مزوز10701139107011391070113910701139

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20شC·ء مرسارشC·ء مرسارشC·ء مرسارشC·ء مرسار10571430105714301057143010571430

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-06شCهيل ابÅسامشCهيل ابÅسامشCهيل ابÅسامشCهيل ابÅسام10561107105611071056110710561107

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-01شCيوب بوشعيبشCيوب بوشعيبشCيوب بوشعيبشCيوب بوشعيب10631200106312001063120010631200

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-12شCيوشCيوشCيوشCيوخخخخ �سCمية �سCمية �سCمية �سCمية10591078105910781059107810591078

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-27صاUر املهديصاUر املهديصاUر املهديصاUر املهدي10201053102010531020105310201053

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-05صاUر اميانصاUر اميانصاUر اميانصاUر اميان10371390103713901037139010371390

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-24صاUر wرشىصاUر wرشىصاUر wرشىصاUر wرشى10581088105810881058108810581088

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-03صاUر حسنصاUر حسنصاUر حسنصاUر حسن10611041106110411061104110611041

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-18صاUر حSانصاUر حSانصاUر حSانصاUر حSان10641376106413761064137610641376

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-20صاUر خوصاUر خوصاUر خوصاUر خو����10561042105610421056104210561042

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-11صاUر زي�بصاUر زي�بصاUر زي�بصاUر زي�ب10571025105710251057102510571025

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01صاUر زي�بصاUر زي�بصاUر زي�بصاUر زي�ب10541173105411731054117310541173

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-14صاUر سعادصاUر سعادصاUر سعادصاUر سعاد10621059106210591062105910621059���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-27صاUر سعيدةصاUر سعيدةصاUر سعيدةصاUر سعيدة10141019101410191014101910141019

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-12صاUر *اÒشةصاUر *اÒشةصاUر *اÒشةصاUر *اÒشة10571069105710691057106910571069

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-02صاUر tوsرصاUر tوsرصاUر tوsرصاUر tوsر10421008104210081042100810421008

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-04صاUر ودادصاUر ودادصاUر ودادصاUر وداد10581415105814151058141510581415

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-05صاUري ف�ي�ةصاUري ف�ي�ةصاUري ف�ي�ةصاUري ف�ي�ة10491311104913111049131110491311
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-16صادر حفصةصادر حفصةصادر حفصةصادر حفصة10701285107012851070128510701285

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04صادق ٕاtرامصادق ٕاtرامصادق ٕاtرامصادق ٕاtرام10381128103811281038112810381128

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-06صادق العوينصادق العوينصادق العوينصادق العوين10571226105712261057122610571226

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-12صادق ام_نةصادق ام_نةصادق ام_نةصادق ام_نة10631210106312101063121010631210

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-04صادق بوشعيبصادق بوشعيبصادق بوشعيبصادق بوشعيب10491278104912781049127810491278

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-01صادق خوصادق خوصادق خوصادق خو����10591118105911181059111810591118

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-02صادق رqاءصادق رqاءصادق رqاءصادق رqاء10571386105713861057138610571386

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-22صادق رف_قةصادق رف_قةصادق رف_قةصادق رف_قة10621176106211761062117610621176���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-16صادق زي�بصادق زي�بصادق زي�بصادق زي�ب10491219104912191049121910491219

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-15صادق سCناءصادق سCناءصادق سCناءصادق سCناء10581511105815111058151110581511

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-26صادق وفاءصادق وفاءصادق وفاءصادق وفاء10581009105810091058100910581009

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-04صادق �سنيصادق �سنيصادق �سنيصادق �سني10571139105711391057113910571139

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01صادق يو�سصادق يو�سصادق يو�سصادق يو�س10561267105612671056126710561267

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-17صاديق اميانصاديق اميانصاديق اميانصاديق اميان10601065106010651060106510601065

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-16صاديق وليدصاديق وليدصاديق وليدصاديق وليد10621216106212161062121610621216���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20صاليب هندصاليب هندصاليب هندصاليب هند10491249104912491049124910491249

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-18صاصاصاصاحلحلحلحل املهدي املهدي املهدي املهدي10571128105711281057112810571128

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-10صاصاصاصاحلحلحلحل هشام هشام هشام هشام10581360105813601058136010581360

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-10صاحلي سك_نةصاحلي سك_نةصاحلي سك_نةصاحلي سك_نة10541314105413141054131410541314

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24صاليصاليصاليصاليحححح خو خو خو خو����10571522105715221057152210571522

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-26صاليحي �دجيةصاليحي �دجيةصاليحي �دجيةصاليحي �دجية10421108104211081042110810421108

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-07صامت كاملصامت كاملصامت كاملصامت كامل10591332105913321059133210591332

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-27صام_د اخل�ساءصام_د اخل�ساءصام_د اخل�ساءصام_د اخل�ساء10541026105410261054102610541026

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-23صبا شC·ءصبا شC·ءصبا شC·ءصبا شC·ء10551048105510481055104810551048

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08صباح ابÅسامصباح ابÅسامصباح ابÅسامصباح ابÅسام10531185105311851053118510531185

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-23صبا� حSانصبا� حSانصبا� حSانصبا� حSان10491268104912681049126810491268

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-16صبا� فاطنةصبا� فاطنةصبا� فاطنةصبا� فاطنة10581425105814251058142510581425

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-01صبار ٕاحسانصبار ٕاحسانصبار ٕاحسانصبار ٕاحسان10421086104210861042108610421086

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-03صبار بورشةصبار بورشةصبار بورشةصبار بورشة10481116104811161048111610481116

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11صبار حسCناءصبار حسCناءصبار حسCناءصبار حسCناء10491274104912741049127410491274

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-05صبار خوصبار خوصبار خوصبار خو����10481374104813741048137410481374

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-17صبار لبىنصبار لبىنصبار لبىنصبار لبىن10481224104812241048122410481224

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-27صبار ليىلصبار ليىلصبار ليىلصبار ليىل10611170106111701061117010611170

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-01صبحي زي�بصبحي زي�بصبحي زي�بصبحي زي�ب10711045107110451071104510711045

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-04صبحي ع£نصبحي ع£نصبحي ع£نصبحي ع£ن10641071106410711064107110641071

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-04صبحي معرصبحي معرصبحي معرصبحي معر10571188105711881057118810571188

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-19صبحي tوsرصبحي tوsرصبحي tوsرصبحي tوsر10461082104610821046108210461082

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-08صبحي نورا�#نصبحي نورا�#نصبحي نورا�#نصبحي نورا�#ن10531076105310761053107610531076

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-16صرباين مرميصرباين مرميصرباين مرميصرباين مرمي10541029105410291054102910541029

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-06صربو مرميصربو مرميصربو مرميصربو مرمي10571087105710871057108710571087

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-02صربي �در�يس غزالنصربي �در�يس غزالنصربي �در�يس غزالنصربي �در�يس غزالن10631025106310251063102510631025

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-01صربي السعديةصربي السعديةصربي السعديةصربي السعدية10531075105310751053107510531075

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-19صربي Mٔمميةصربي Mٔمميةصربي Mٔمميةصربي Mٔممية10591728105917281059172810591728

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-21صربي حفصةصربي حفصةصربي حفصةصربي حفصة10631264106312641063126410631264

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-14صربي عبداحلكميصربي عبداحلكميصربي عبداحلكميصربي عبداحلكمي10711222107112221071122210711222

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-10صبو� tرميةصبو� tرميةصبو� tرميةصبو� tرمية10561167105611671056116710561167

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-08صبوري فاطنةصبوري فاطنةصبوري فاطنةصبوري فاطنة10591058105910581059105810591058

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-15صبيصبيصبيصبيحححح محمد محمد محمد محمد10711056107110561071105610711056

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-01صبري اسامعيلصبري اسامعيلصبري اسامعيلصبري اسامعيل10581477105814771058147710581477
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-09صبري ايوبصبري ايوبصبري ايوبصبري ايوب10571500105715001057150010571500

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-15صبري زtر�ءصبري زtر�ءصبري زtر�ءصبري زtر�ء10381298103812981038129810381298

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-29صبريي سلمىصبريي سلمىصبريي سلمىصبريي سلمى10461102104611021046110210461102

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-01صبريي صفاءصبريي صفاءصبريي صفاءصبريي صفاء10701012107010121070101210701012

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10حصحصحصحصيحي زي�بيحي زي�بيحي زي�بيحي زي�ب10551253105512531055125310551253

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-25حصحصحصحصيحي سك_نةيحي سك_نةيحي سك_نةيحي سك_نة10531095105310951053109510531095

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-21حصحصحصحصيقة وفاءيقة وفاءيقة وفاءيقة وفاء10531073105310731053107310531073

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-13خصخصخصخصري فاطمةري فاطمةري فاطمةري فاطمة10371442103714421037144210371442

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-25خصخصخصخصري مرميري مرميري مرميري مرمي10591017105910171059101710591017

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-06صدري Mٔمالصدري Mٔمالصدري Mٔمالصدري Mٔمال10201126102011261020112610201126

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-12صدقاوي ٕاميانصدقاوي ٕاميانصدقاوي ٕاميانصدقاوي ٕاميان10141017101410171014101710141017

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-19صديق ا�سصديق ا�سصديق ا�سصديق ا�س10701128107011281070112810701128

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-20صديق wرشىصديق wرشىصديق wرشىصديق wرشى10421011104210111042101110421011

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-28صديق سعادصديق سعادصديق سعادصديق سعاد10381020103810201038102010381020

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-08صديق هاصديق هاصديق هاصديق ها����10601033106010331060103310601033

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-19صديق �سنيصديق �سنيصديق �سنيصديق �سني10601169106011691060116910601169

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-18صدوق اسامءصدوق اسامءصدوق اسامءصدوق اسامء10381022103810221038102210381022

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-04صدوق سام_ةصدوق سام_ةصدوق سام_ةصدوق سام_ة10631136106311361063113610631136

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-17صدوق سلوىصدوق سلوىصدوق سلوىصدوق سلوى10491244104912441049124410491244

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-01صديق �Mٔسصديق �Mٔسصديق �Mٔسصديق �Mٔس10201118102011181020111810201118

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-05صديق �دجيةصديق �دجيةصديق �دجيةصديق �دجية10421089104210891042108910421089

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-02صديق فاطمة الزهراءصديق فاطمة الزهراءصديق فاطمة الزهراءصديق فاطمة الزهراء10491026104910261049102610491026

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10صديق صديق صديق صديق لكثلكثلكثلكثوموموموم10631284106312841063128410631284

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-20صديق Iديةصديق Iديةصديق Iديةصديق Iدية10141014101410141014101410141014

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-08صديق Iديةصديق Iديةصديق Iديةصديق Iدية10641296106412961064129610641296

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-18صديق نفZسةصديق نفZسةصديق نفZسةصديق نفZسة10621186106211861062118610621186���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-20صديقي زي�بصديقي زي�بصديقي زي�بصديقي زي�ب10371409103714091037140910371409

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-29صديقي مرميصديقي مرميصديقي مرميصديقي مرمي10381325103813251038132510381325

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-06رصارصارصارصاخخخخ نوار نوار نوار نوار10631379106313791063137910631379

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-24رصارصارصارصاضضضض حفصة حفصة حفصة حفصة10331006103310061033100610331006

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-21رصف سوم_ةرصف سوم_ةرصف سوم_ةرصف سوم_ة10581630105816301058163010581630

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22رص�ح *اÒشةرص�ح *اÒشةرص�ح *اÒشةرص�ح *اÒشة10581538105815381058153810581538

10591090105910901059109010591090àفضي àفضي àفضي àن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-18رصرصرصرصحيحيحيحي فضيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT005

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-07رصرصرصرصحيحيحيحي tوsر tوsر tوsر tوsر10551182105511821055118210551182

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-03رصيدي خورصيدي خورصيدي خورصيدي خو����10581608105816081058160810581608

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-25صعصاع امحدصعصاع امحدصعصاع امحدصعصاع امحد10381181103811811038118110381181

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-19صفحي مسريةصفحي مسريةصفحي مسريةصفحي مسرية10701317107013171070131710701317

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20صفوان سك_نةصفوان سك_نةصفوان سك_نةصفوان سك_نة10591252105912521059125210591252

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-23صفوح خوصفوح خوصفوح خوصفوح خو����10581342105813421058134210581342

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-06صف_صف_صف_صف_حححح سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة10541139105411391054113910541139

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-29صف_صف_صف_صف_حححح غزالن غزالن غزالن غزالن10611027106110271061102710611027

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-07صف_صف_صف_صف_حححح فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء10541121105411211054112110541121

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-26صقSض صقSض صقSض صقSض حضحضحضحضىىىى10581450105814501058145010581450

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-14صالح ا�#ن ليىلصالح ا�#ن ليىلصالح ا�#ن ليىلصالح ا�#ن ليىل10141134101411341014113410141134

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-28صالح زي�بصالح زي�بصالح زي�بصالح زي�ب10411160104111601041116010411160

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-18صالح فاطمة الزهراءصالح فاطمة الزهراءصالح فاطمة الزهراءصالح فاطمة الزهراء10571450105714501057145010571450

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-09صالصالصالصالصصصص حسCناء حسCناء حسCناء حسCناء10411208104112081041120810411208

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-19صلوح رqاءصلوح رqاءصلوح رqاءصلوح رqاء10551091105510911055109110551091

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-16صليصليصليصليحححح Iدية Iدية Iدية Iدية10591665105916651059166510591665
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20صامر عبد ا÷لطيفصامر عبد ا÷لطيفصامر عبد ا÷لطيفصامر عبد ا÷لطيف10371335103713351037133510371335

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-28مصمصمصمصر رqاءر رqاءر رqاءر رqاء10641295106412951064129510641295

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-23مصمصمصمصران هدىران هدىران هدىران هدى10331042103310421033104210331042

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-14مصمصمصمصصام Mٔسامةصام Mٔسامةصام Mٔسامةصام Mٔسامة10381158103811581038115810381158

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-22مصمصمصمصصام مSريصام مSريصام مSريصام مSري10581131105811311058113110581131

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-21مصمصمصمصصم اUراهميصم اUراهميصم اUراهميصم اUراهمي10581302105813021058130210581302

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-06مصمصمصمصعي شC·ءعي شC·ءعي شC·ءعي شC·ء10591735105917351059173510591735

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-20مصمصمصمصالن زي�بالن زي�بالن زي�بالن زي�ب10411128104111281041112810411128

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-10مصمصمصمصود �دجيةود �دجيةود �دجيةود �دجية10591173105911731059117310591173

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-19صنباري Mٔسامءصنباري Mٔسامءصنباري Mٔسامءصنباري Mٔسامء10381341103813411038134110381341

10701254107012541070125410701254àيCصنصال وسàيCصنصال وسàيCصنصال وسàيCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-08صنصال وسCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اU013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-14صصصصهنهنهنهنا° الهاما° الهاما° الهاما° الهام10611074106110741061107410611074

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-27صصصصهنهنهنهنا° حكميةا° حكميةا° حكميةا° حكمية10621116106211161062111610621116���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-21صواب مريةصواب مريةصواب مريةصواب مرية10581053105810531058105310581053

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-22صواUري رشيفةصواUري رشيفةصواUري رشيفةصواUري رشيفة10531158105311581053115810531158

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-08صوايب wرشىصوايب wرشىصوايب wرشىصوايب wرشى10481174104811741048117410481174

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-24صواري املهديصواري املهديصواري املهديصواري املهدي10561113105611131056111310561113

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20صويف فاطمة الزهراءصويف فاطمة الزهراءصويف فاطمة الزهراءصويف فاطمة الزهراء10631345106313451063134510631345

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01صياح الزهرةصياح الزهرةصياح الزهرةصياح الزهرة10561046105610461056104610561046

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-15صيادي مرميصيادي مرميصيادي مرميصيادي مرمي10701220107012201070122010701220

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-28ضاهر سCناءضاهر سCناءضاهر سCناءضاهر سCناء10381405103814051038140510381405

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-16ضايف سلوىضايف سلوىضايف سلوىضايف سلوى10411092104110921041109210411092

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-05ضبيل فاطمة الزهراءضبيل فاطمة الزهراءضبيل فاطمة الزهراءضبيل فاطمة الزهراء10371214103712141037121410371214

10641239106412391064123910641239àرضضور مجيàرضضور مجيàرضضور مجيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-16رضضور مجيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT012

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-13رضفاوي حSانرضفاوي حSانرضفاوي حSانرضفاوي حSان10371415103714151037141510371415

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-25رضيف Mٔمحدرضيف Mٔمحدرضيف Mٔمحدرضيف Mٔمحد10641188106411881064118810641188

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-23رضيف املرضيف املرضيف املرضيف امل10621113106211131062111310621113���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-15ضعوف سلمىضعوف سلمىضعوف سلمىضعوف سلمى10601111106011111060111110601111

10381356103813561038135610381356àضعيف هنيàضعيف هنيàضعيف هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-02ضعيف هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-20ضامن رqاءضامن رqاءضامن رqاءضامن رqاء10641078106410781064107810641078

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-16ضامن tوsرضامن tوsرضامن tوsرضامن tوsر10641288106412881064128810641288

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-15مضري رqاءمضري رqاءمضري رqاءمضري رqاء10611589106115891061158910611589

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-01مضريي يوسفمضريي يوسفمضريي يوسفمضريي يوسف10591234105912341059123410591234

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-20ضين لبنةضين لبنةضين لبنةضين لبنة10421013104210131042101310421013

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-20ضوينري ليىلضوينري ليىلضوينري ليىلضوينري ليىل10381154103811541038115410381154

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-30ضويو ودادضويو ودادضويو ودادضويو وداد10591504105915041059150410591504

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-26ضية ٕاميانضية ٕاميانضية ٕاميانضية ٕاميان10591744105917441059174410591744

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-13ضية غزالنضية غزالنضية غزالنضية غزالن10591786105917861059178610591786

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-05ضيف غزالنضيف غزالنضيف غزالنضيف غزالن10581110105811101058111010581110

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-09طايب Mٔمميةطايب Mٔمميةطايب Mٔمميةطايب Mٔممية10611357106113571061135710611357

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-09طارق اخل�ساءطارق اخل�ساءطارق اخل�ساءطارق اخل�ساء10411042104110421041104210411042

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-20طارق فاطمة الزهراءطارق فاطمة الزهراءطارق فاطمة الزهراءطارق فاطمة الزهراء10421117104211171042111710421117

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-05طارق مرميطارق مرميطارق مرميطارق مرمي10531235105312351053123510531235

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-20طارق هاللطارق هاللطارق هاللطارق هالل10631070106310701063107010631070

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-23طالب �در�يس سCناءطالب �در�يس سCناءطالب �در�يس سCناءطالب �در�يس سCناء10611505106115051061150510611505

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-05طالب حسCناءطالب حسCناءطالب حسCناءطالب حسCناء10591509105915091059150910591509

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-16طالب كزنةطالب كزنةطالب كزنةطالب كزنة10411237104112371041123710411237

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-05طالب لبىنطالب لبىنطالب لبىنطالب لبىن10581635105816351058163510581635

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-25طالب جناةطالب جناةطالب جناةطالب جناة10711225107112251071122510711225
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-28طاليب عز#زةطاليب عز#زةطاليب عز#زةطاليب عز#زة10481208104812081048120810481208

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-02طاليب فاطمةطاليب فاطمةطاليب فاطمةطاليب فاطمة10541222105412221054122210541222

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-26طاليب فدوىطاليب فدوىطاليب فدوىطاليب فدوى10561277105612771056127710561277

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-03طاليب Iديةطاليب Iديةطاليب Iديةطاليب Iدية10591524105915241059152410591524

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-21طالع شC·ءطالع شC·ءطالع شC·ءطالع شC·ء10381038103810381038103810381038

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-13طالعي احلس�_ةطالعي احلس�_ةطالعي احلس�_ةطالعي احلس�_ة10541161105411611054116110541161

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-21طالعي امميةطالعي امميةطالعي امميةطالعي اممية10571203105712031057120310571203

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-16طالعي سعادطالعي سعادطالعي سعادطالعي سعاد10581586105815861058158610581586

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-17طالييب فاطمة الزهراءطالييب فاطمة الزهراءطالييب فاطمة الزهراءطالييب فاطمة الزهراء10501026105010261050102610501026

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-10طاهر خوطاهر خوطاهر خوطاهر خو����10491325104913251049132510491325

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01طاهر زي�بطاهر زي�بطاهر زي�بطاهر زي�ب10491361104913611049136110491361

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-10طاهر *ادلطاهر *ادلطاهر *ادلطاهر *ادل10591495105914951059149510591495

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-09طاهر غزالنطاهر غزالنطاهر غزالنطاهر غزالن10581244105812441058124410581244

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-05طاهر مرميطاهر مرميطاهر مرميطاهر مرمي10491322104913221049132210491322

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-09طاهر �سنيطاهر �سنيطاهر �سنيطاهر �سني10641102106411021064110210641102

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-17طاهري ايةطاهري ايةطاهري ايةطاهري اية10211057102110571021105710211057

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-04طاهري ٕاميانطاهري ٕاميانطاهري ٕاميانطاهري ٕاميان10611281106112811061128110611281

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20طاهريي امني Iديةطاهريي امني Iديةطاهريي امني Iديةطاهريي امني Iدية10561320105613201056132010561320

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-21طاهريي سلميةطاهريي سلميةطاهريي سلميةطاهريي سلمية10601273106012731060127310601273

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-07طايف رشCيدةطايف رشCيدةطايف رشCيدةطايف رشCيدة10571377105713771057137710571377

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10طبصيل لبىنطبصيل لبىنطبصيل لبىنطبصيل لبىن10541228105412281054122810541228

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-21طبيعي نوراطبيعي نوراطبيعي نوراطبيعي نورا10571519105715191057151910571519

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-06طرا° صفاءطرا° صفاءطرا° صفاءطرا° صفاء10611232106112321061123210611232

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20طرانت خوطرانت خوطرانت خوطرانت خو����10701256107012561070125610701256

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-01طرفة فاطمةطرفة فاطمةطرفة فاطمةطرفة فاطمة10621006106210061062100610621006���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-24طرمون لبىنطرمون لبىنطرمون لبىنطرمون لبىن10591604105916041059160410591604

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-09طرمون Iديةطرمون Iديةطرمون Iديةطرمون Iدية10591038105910381059103810591038

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01طريق اميانطريق اميانطريق اميانطريق اميان10591425105914251059142510591425

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09طشطاش Mٔيوبطشطاش Mٔيوبطشطاش Mٔيوبطشطاش Mٔيوب10481247104812471048124710481247

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-26طفاي رشCيدةطفاي رشCيدةطفاي رشCيدةطفاي رشCيدة10551310105513101055131010551310

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-20طاليب هدىطاليب هدىطاليب هدىطاليب هدى10411112104111121041111210411112

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-27طالل Mٔمميةطالل Mٔمميةطالل Mٔمميةطالل Mٔممية10491299104912991049129910491299

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01طل�ة رqاءطل�ة رqاءطل�ة رqاءطل�ة رqاء10631113106311131063111310631113

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12طلعة سعادطلعة سعادطلعة سعادطلعة سعاد10631277106312771063127710631277

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-23طلوت محزةطلوت محزةطلوت محزةطلوت محزة10561187105611871056118710561187

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-25طلوي �Mٔسطلوي �Mٔسطلوي �Mٔسطلوي �Mٔس10201063102010631020106310201063

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-02طلييب سلميةطلييب سلميةطلييب سلميةطلييب سلمية10481006104810061048100610481006

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-10طلييب *اÒشةطلييب *اÒشةطلييب *اÒشةطلييب *اÒشة10541190105411901054119010541190

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01طامح ابÅسامطامح ابÅسامطامح ابÅسامطامح ابÅسام10201057102010571020105710201057

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-18طنان امميةطنان امميةطنان امميةطنان اممية10571451105714511057145110571451

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-20طنان عبد الرزاقطنان عبد الرزاقطنان عبد الرزاقطنان عبد الرزاق10531102105311021053110210531102

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-26طنيطني �Mٔسطنيطني �Mٔسطنيطني �Mٔسطنيطني �Mٔس10581227105812271058122710581227

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-06ططططهههه MٔسCية MٔسCية MٔسCية MٔسCية10571507105715071057150710571507

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-16طهور رشCيدطهور رشCيدطهور رشCيدطهور رشCيد10641008106410081064100810641008

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-02طهور عز#زةطهور عز#زةطهور عز#زةطهور عز#زة10531100105311001053110010531100

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-24طهور مرميطهور مرميطهور مرميطهور مرمي10611118106111181061111810611118

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-14طهري حVيبةطهري حVيبةطهري حVيبةطهري حVيبة10301003103010031030100310301003

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01طهري نوالطهري نوالطهري نوالطهري نوال10551294105512941055129410551294

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-16طهري �سنيطهري �سنيطهري �سنيطهري �سني10611244106112441061124410611244
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-27طوال زي�بطوال زي�بطوال زي�بطوال زي�ب10711223107112231071122310711223

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-30طويب شC·ءطويب شC·ءطويب شC·ءطويب شC·ء10601049106010491060104910601049

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-30طويس wرشىطويس wرشىطويس wرشىطويس wرشى10571338105713381057133810571338

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-15طويس رشCيدةطويس رشCيدةطويس رشCيدةطويس رشCيدة10581377105813771058137710581377

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-19طوف نورةطوف نورةطوف نورةطوف نورة10481329104813291048132910481329

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-04طو#ري لبىنطو#ري لبىنطو#ري لبىنطو#ري لبىن10641309106413091064130910641309

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-18طويل سهامطويل سهامطويل سهامطويل سهام10491363104913631049136310491363

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-09طويل مرميطويل مرميطويل مرميطويل مرمي10561016105610161056101610561016

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-19طويلعات �سنيطويلعات �سنيطويلعات �سنيطويلعات �سني10711042107110421071104210711042

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-02طيا وفاءطيا وفاءطيا وفاءطيا وفاء10371090103710901037109010371090

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-17طيايب Mٔسامةطيايب Mٔسامةطيايب Mٔسامةطيايب Mٔسامة10641098106410981064109810641098

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-19طيب صارةطيب صارةطيب صارةطيب صارة10561064105610641056106410561064

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13طريي Mٔم_نةطريي Mٔم_نةطريي Mٔم_نةطريي Mٔم_نة10561356105613561056135610561356

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-03طيفور Mٔم_نةطيفور Mٔم_نةطيفور Mٔم_نةطيفور Mٔم_نة10411056104110561041105610411056

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-09طيفور �سنيطيفور �سنيطيفور �سنيطيفور �سني10381250103812501038125010381250

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-30ظظظظافر رمحةافر رمحةافر رمحةافر رمحة10591327105913271059132710591327

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01ظظظظافر شC·ءافر شC·ءافر شC·ءافر شC·ء10371283103712831037128310371283

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-27ظظظظاهر اسامعيلاهر اسامعيلاهر اسامعيلاهر اسامعيل10561190105611901056119010561190

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-30ظظظظفرهللا Mٔيوبفرهللا Mٔيوبفرهللا Mٔيوبفرهللا Mٔيوب10571465105714651057146510571465

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-11ظظظظهر فاطمة الزهراءهر فاطمة الزهراءهر فاطمة الزهراءهر فاطمة الزهراء10501231105012311050123110501231

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-17ظظظظهر �سCميةهر �سCميةهر �سCميةهر �سCمية10581286105812861058128610581286

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-07*ابد رqاء*ابد رqاء*ابد رqاء*ابد رqاء10581063105810631058106310581063

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-28*ابد سارة*ابد سارة*ابد سارة*ابد سارة10211002102110021021100210211002

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-19*ابد مسية*ابد مسية*ابد مسية*ابد مسية10411146104111461041114610411146

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-29*ابد سCناء*ابد سCناء*ابد سCناء*ابد سCناء10331055103310551033105510331055

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-17*ابد فاطمة*ابد فاطمة*ابد فاطمة*ابد فاطمة10381238103812381038123810381238

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01*ابد tرمي*ابد tرمي*ابد tرمي*ابد tرمي10641066106410661064106610641066

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10*ابدي سعيدة*ابدي سعيدة*ابدي سعيدة*ابدي سعيدة10611433106114331061143310611433

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-14*اUر هاجر*اUر هاجر*اUر هاجر*اUر هاجر10571063105710631057106310571063

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-28*ابيل مرمي*ابيل مرمي*ابيل مرمي*ابيل مرمي10591273105912731059127310591273

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-30*ابيد اميان*ابيد اميان*ابيد اميان*ابيد اميان10381278103812781038127810381278

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-18*ابيد مرمي*ابيد مرمي*ابيد مرمي*ابيد مرمي10621203106212031062120310621203���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-04*اتق ر�اب*اتق ر�اب*اتق ر�اب*اتق ر�اب10411142104111421041114210411142

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-11*اتق فاحتة*اتق فاحتة*اتق فاحتة*اتق فاحتة10371316103713161037131610371316

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-27*اتق ملياء*اتق ملياء*اتق ملياء*اتق ملياء10141228101412281014122810141228

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-09*اد فاطمة الزهراء*اد فاطمة الزهراء*اد فاطمة الزهراء*اد فاطمة الزهراء10571215105712151057121510571215

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-07*ادل *اÒشة*ادل *اÒشة*ادل *اÒشة*ادل *اÒشة10581048105810481058104810581048

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-21*اديل Mٔممية*اديل Mٔممية*اديل Mٔممية*اديل Mٔممية10571580105715801057158010571580

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-10*اديل محزة*اديل محزة*اديل محزة*اديل محزة10371075103710751037107510371075

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-03*ارزيب Mٔمل*ارزيب Mٔمل*ارزيب Mٔمل*ارزيب Mٔمل10381236103812361038123610381236

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-08*ارف حسCناء*ارف حسCناء*ارف حسCناء*ارف حسCناء10591677105916771059167710591677

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-16*ارف حكمية*ارف حكمية*ارف حكمية*ارف حكمية10561227105612271056122710561227

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-20*ارفو ليىل*ارفو ليىل*ارفو ليىل*ارفو ليىل10531201105312011053120110531201

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-20*ارم ٕاtرام*ارم ٕاtرام*ارم ٕاtرام*ارم ٕاtرام10611628106116281061162810611628

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-10*اريف فاطمة الزهراء*اريف فاطمة الزهراء*اريف فاطمة الزهراء*اريف فاطمة الزهراء10201038102010381020103810201038

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-03*اشور اميان*اشور اميان*اشور اميان*اشور اميان10541257105412571054125710541257

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-29*اشور مرمي*اشور مرمي*اشور مرمي*اشور مرمي10701224107012241070122410701224

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-22*اشري ٕاحسان*اشري ٕاحسان*اشري ٕاحسان*اشري ٕاحسان10601353106013531060135310601353

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14*ا*ا*ا*امصمصمصمص Mٔممية Mٔممية Mٔممية Mٔممية10591600105916001059160010591600
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-30*اطر حVيبة*اطر حVيبة*اطر حVيبة*اطر حVيبة10621007106210071062100710621007���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-16*اطر Iدية*اطر Iدية*اطر Iدية*اطر Iدية10621194106211941062119410621194���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-14*اطف امحد*اطف امحد*اطف امحد*اطف امحد10711034107110341071103410711034

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-20*اطف ٕامان*اطف ٕامان*اطف ٕامان*اطف ٕامان10581013105810131058101310581013

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-10*اطف اممية*اطف اممية*اطف اممية*اطف اممية10531231105312311053123110531231

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-07*اطف بورشى*اطف بورشى*اطف بورشى*اطف بورشى10581253105812531058125310581253

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-20*اطف مرمي*اطف مرمي*اطف مرمي*اطف مرمي10531026105310261053102610531026

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-11*اطف يو�س*اطف يو�س*اطف يو�س*اطف يو�س10701095107010951070109510701095

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-12*اطفي �دجية*اطفي �دجية*اطفي �دجية*اطفي �دجية10591392105913921059139210591392

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-02*اطفي هدى*اطفي هدى*اطفي هدى*اطفي هدى10561328105613281056132810561328

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-08*اطيفي دنيا*اطيفي دنيا*اطيفي دنيا*اطيفي دنيا10711004107110041071100410711004

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-07*ايف �دجية*ايف �دجية*ايف �دجية*ايف �دجية10701179107011791070117910701179

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-09*ايف *دIن*ايف *دIن*ايف *دIن*ايف *دIن10621200106212001062120010621200���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-18*ايف Iدية*ايف Iدية*ايف Iدية*ايف Iدية10631138106311381063113810631138

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-10*افريي ليىل*افريي ليىل*افريي ليىل*افريي ليىل10491254104912541049125410491254

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-19*افZس زي�ب*افZس زي�ب*افZس زي�ب*افZس زي�ب10571274105712741057127410571274

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-11*اقدي ليىل*اقدي ليىل*اقدي ليىل*اقدي ليىل10571269105712691057126910571269

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-31*اق_ل زtر�ء*اق_ل زtر�ء*اق_ل زtر�ء*اق_ل زtر�ء10371081103710811037108110371081

10571247105712471057124710571247àامل مجي*àامل مجي*àامل مجي*à013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-23*امل مجي

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-16*امل دنيا*امل دنيا*امل دنيا*امل دنيا10611445106114451061144510611445

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-29*امل ندى*امل ندى*امل ندى*امل ندى10601320106013201060132010601320

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-18*املي زهور*املي زهور*املي زهور*املي زهور10561279105612791056127910561279

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02*امر زي�ب*امر زي�ب*امر زي�ب*امر زي�ب10611474106114741061147410611474

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-19*امر وفاء*امر وفاء*امر وفاء*امر وفاء10611331106113311061133110611331

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-12*امري فاطمة*امري فاطمة*امري فاطمة*امري فاطمة10491370104913701049137010491370

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-09*اهمي هاجر*اهمي هاجر*اهمي هاجر*اهمي هاجر10461026104610261046102610461026

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-29*اهمي وصال*اهمي وصال*اهمي وصال*اهمي وصال10571538105715381057153810571538

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-29*اودي سعيد*اودي سعيد*اودي سعيد*اودي سعيد10421037104210371042103710421037

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-30*ائد Mٓية*ائد Mٓية*ائد Mٓية*ائد Mٓية10541331105413311054133110541331

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-26*ا�ش زي�ب*ا�ش زي�ب*ا�ش زي�ب*ا�ش زي�ب10711047107110471071104710711047

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01عباب غزالنعباب غزالنعباب غزالنعباب غزالن10421029104210291042102910421029

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-15عباد بدر ا�#نعباد بدر ا�#نعباد بدر ا�#نعباد بدر ا�#ن10621270106212701062127010621270���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08عباد فعباد فعباد فعباد فؤؤؤؤاداداداد10641352106413521064135210641352

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-17عبادة هندعبادة هندعبادة هندعبادة هند10381185103811851038118510381185

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-29عبادي tوsرعبادي tوsرعبادي tوsرعبادي tوsر10551275105512751055127510551275

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-19عبار رشCيدةعبار رشCيدةعبار رشCيدةعبار رشCيدة10541027105410271054102710541027

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-26عبار فاطمة الزهراءعبار فاطمة الزهراءعبار فاطمة الزهراءعبار فاطمة الزهراء10201088102010881020108810201088

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-28عبايس حسCناءعبايس حسCناءعبايس حسCناءعبايس حسCناء10381223103812231038122310381223

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-02عبايس حسCناءعبايس حسCناءعبايس حسCناءعبايس حسCناء10601234106012341060123410601234

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-22عبايس tرميعبايس tرميعبايس tرميعبايس tرمي10591653105916531059165310591653

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-01عباسCيد �دجيةعباسCيد �دجيةعباسCيد �دجيةعباسCيد �دجية10571001105710011057100110571001

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-19عبال Mٔرشفعبال Mٔرشفعبال Mٔرشفعبال Mٔرشف10461107104611071046110710461107

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-13عبال Mٔمميةعبال Mٔمميةعبال Mٔمميةعبال Mٔممية10461094104610941046109410461094

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-13عبانة ٕايناسعبانة ٕايناسعبانة ٕايناسعبانة ٕايناس10331051103310511033105110331051

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-06عباوي معاذعباوي معاذعباوي معاذعباوي معاذ10551046105510461055104610551046

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-10عبايد حSانعبايد حSانعبايد حSانعبايد حSان10371268103712681037126810371268

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-14عبائدي فاطمة الزهراءعبائدي فاطمة الزهراءعبائدي فاطمة الزهراءعبائدي فاطمة الزهراء10581272105812721058127210581272

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-08عبد اجلبار Mٔمينعبد اجلبار Mٔمينعبد اجلبار Mٔمينعبد اجلبار Mٔمين10611667106116671061166710611667

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-22عبد اجلبار رميعبد اجلبار رميعبد اجلبار رميعبد اجلبار رمي10541250105412501054125010541250

297/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-06عبد احلق مروانعبد احلق مروانعبد احلق مروانعبد احلق مروان10631157106311571063115710631157

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-09عبد الرزاق غزالنعبد الرزاق غزالنعبد الرزاق غزالنعبد الرزاق غزالن10501002105010021050100210501002

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-07عبد العز#ز الرمحوينعبد العز#ز الرمحوينعبد العز#ز الرمحوينعبد العز#ز الرمحوين10611203106112031061120310611203

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-23عبد العظمي سك_نةعبد العظمي سك_نةعبد العظمي سك_نةعبد العظمي سك_نة10641344106413441064134410641344

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-21عبد النور نورةعبد النور نورةعبد النور نورةعبد النور نورة10601335106013351060133510601335

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-02عبد النور �سنيعبد النور �سنيعبد النور �سنيعبد النور �سني10591255105912551059125510591255

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20عبد الهادي tرميةعبد الهادي tرميةعبد الهادي tرميةعبد الهادي tرمية10531233105312331053123310531233

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28عبد الوا�دي زي�بعبد الوا�دي زي�بعبد الوا�دي زي�بعبد الوا�دي زي�ب10501178105011781050117810501178

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-26عبد�ó �سCميةعبد�ó �سCميةعبد�ó �سCميةعبد�ó �سCمية10491010104910101049101010491010

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-07عبدالرحمي مرميعبدالرحمي مرميعبدالرحمي مرميعبدالرحمي مرمي10381026103810261038102610381026

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-09عبدالرزاق ايوبعبدالرزاق ايوبعبدالرزاق ايوبعبدالرزاق ايوب10601144106011441060114410601144

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-27عبدالرزاق سهامعبدالرزاق سهامعبدالرزاق سهامعبدالرزاق سهام10601231106012311060123110601231

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-05عبدالرشCيد wسمةعبدالرشCيد wسمةعبدالرشCيد wسمةعبدالرشCيد wسمة10591863105918631059186310591863

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-08عبدالصمد غزالنعبدالصمد غزالنعبدالصمد غزالنعبدالصمد غزالن10701246107012461070124610701246

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-27عبدالقاري محيدةعبدالقاري محيدةعبدالقاري محيدةعبدالقاري محيدة10591893105918931059189310591893

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-06عبدالكرمي هاجرعبدالكرمي هاجرعبدالكرمي هاجرعبدالكرمي هاجر10581111105811111058111110581111

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-23عبدهللا Mٔورايعبدهللا Mٔورايعبدهللا Mٔورايعبدهللا Mٔوراي10461064104610641046106410461064

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-11عبدالنا° نصريةعبدالنا° نصريةعبدالنا° نصريةعبدالنا° نصرية10641243106412431064124310641243

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-08عبدالوا�د �رس#نعبدالوا�د �رس#نعبدالوا�د �رس#نعبدالوا�د �رس#ن10701315107013151070131510701315

10631140106311401063114010631140àعبدالوايف هنيàعبدالوايف هنيàعبدالوايف هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-12عبدالوايف هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT007

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-12عبداوي اميانعبداوي اميانعبداوي اميانعبداوي اميان10501043105010431050104310501043

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14عبدالوي �دجيةعبدالوي �دجيةعبدالوي �دجيةعبدالوي �دجية10481282104812821048128210481282

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-12عبده سهامعبده سهامعبده سهامعبده سهام10531175105311751053117510531175

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-14عبدون مسريةعبدون مسريةعبدون مسريةعبدون مسرية10551192105511921055119210551192

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-04عبدوين مSالعبدوين مSالعبدوين مSالعبدوين مSال10571296105712961057129610571296

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-15*زبي محمد*زبي محمد*زبي محمد*زبي محمد10541280105412801054128010541280

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-10* يس ليىل* يس ليىل* يس ليىل* يس ليىل10621208106212081062120810621208���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-15عبقادري هدىعبقادري هدىعبقادري هدىعبقادري هدى10141171101411711014117110141171

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-18عبلواس رشCيدعبلواس رشCيدعبلواس رشCيدعبلواس رشCيد10591483105914831059148310591483

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-09عبويب اtرامعبويب اtرامعبويب اtرامعبويب اtرام10581594105815941058159410581594

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-11عبور اميانعبور اميانعبور اميانعبور اميان10571491105714911057149110571491

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-09عبيا يوسفعبيا يوسفعبيا يوسفعبيا يوسف10201068102010681020106810201068

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-05عبيد العلوي �مسنيعبيد العلوي �مسنيعبيد العلوي �مسنيعبيد العلوي �مسني10141204101412041014120410141204

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-08عبيد �لميةعبيد �لميةعبيد �لميةعبيد �لمية10421031104210311042103110421031

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15عبيد سCناءعبيد سCناءعبيد سCناءعبيد سCناء10561333105613331056133310561333

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-25عبيد صفاءعبيد صفاءعبيد صفاءعبيد صفاء10601383106013831060138310601383

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-31عبيدة Mٔمنيعبيدة Mٔمنيعبيدة Mٔمنيعبيدة Mٔمني10711105107111051071110510711105

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-12عبيدي امليلوديةعبيدي امليلوديةعبيدي امليلوديةعبيدي امليلودية10411008104110081041100810411008

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-14عبري غزالنعبري غزالنعبري غزالنعبري غزالن10531232105312321053123210531232

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-25عبيوي زtر�ءعبيوي زtر�ءعبيوي زtر�ءعبيوي زtر�ء10491081104910811049108110491081

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-28عتاب ايوبعتاب ايوبعتاب ايوبعتاب ايوب10571506105715061057150610571506

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-05عتيب عبداحلقعتيب عبداحلقعتيب عبداحلقعتيب عبداحلق10591057105910571059105710591057

10591625105916251059162510591625àعتويب هنيàعتويب هنيàعتويب هنيàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-24عتويب هنيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT032

10571350105713501057135010571350àعتوي هنيàعتوي هنيàعتوي هنيà018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-22عتوي هني

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-26عتيد ع£نعتيد ع£نعتيد ع£نعتيد ع£ن10711111107111111071111110711111

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-04عتيق حكميةعتيق حكميةعتيق حكميةعتيق حكمية10411083104110831041108310411083

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-22عتيق سك_نةعتيق سك_نةعتيق سك_نةعتيق سك_نة10611322106113221061132210611322

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-28عتيقي زي�بعتيقي زي�بعتيقي زي�بعتيقي زي�ب10561326105613261056132610561326

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-15ع£ن qربانع£ن qربانع£ن qربانع£ن qربان10571057105710571057105710571057
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-11ع£ن رف_قع£ن رف_قع£ن رف_قع£ن رف_ق10541192105411921054119210541192

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-28ع£ن شC·ءع£ن شC·ءع£ن شC·ءع£ن شC·ء10701194107011941070119410701194

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-23ع£ين سك_نةع£ين سك_نةع£ين سك_نةع£ين سك_نة10571218105712181057121810571218

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-22جععاج فاطمة الزهراءجععاج فاطمة الزهراءجععاج فاطمة الزهراءجععاج فاطمة الزهراء10571204105712041057120410571204

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-18جعالن عبداملوجعالن عبداملوجعالن عبداملوجعالن عبداملوىلىلىلىل10541184105411841054118410541184

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-17جعي Mٔسامءجعي Mٔسامءجعي Mٔسامءجعي Mٔسامء10411151104111511041115110411151

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-10*دان سهيل*دان سهيل*دان سهيل*دان سهيل10141005101410051014100510141005

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-01*داين شC·ء*داين شC·ء*داين شC·ء*داين شC·ء10541111105411111054111110541111

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-02*دراوي �دجية*دراوي �دجية*دراوي �دجية*دراوي �دجية10621093106210931062109310621093���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01*دراوي سعاد*دراوي سعاد*دراوي سعاد*دراوي سعاد10631269106312691063126910631269

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-02*دراوي محمد املهدي *دراوي*دراوي محمد املهدي *دراوي*دراوي محمد املهدي *دراوي*دراوي محمد املهدي *دراوي10571118105711181057111810571118

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-12*دري ابÅسام*دري ابÅسام*دري ابÅسام*دري ابÅسام10371229103712291037122910371229

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-22*ديس مصطفى*ديس مصطفى*ديس مصطفى*ديس مصطفى10531032105310321053103210531032

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-21*دالش زي�ب*دالش زي�ب*دالش زي�ب*دالش زي�ب10531147105311471053114710531147

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-12*دالن �لمية*دالن �لمية*دالن �لمية*دالن �لمية10601110106011101060111010601110

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-19*دالن سلمى*دالن سلمى*دالن سلمى*دالن سلمى10411230104112301041123010411230

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-07*دالن عصام*دالن عصام*دالن عصام*دالن عصام10551238105512381055123810551238

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-18*ديل حSان*ديل حSان*ديل حSان*ديل حSان10621264106212641062126410621264���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-24*ديل زي�ب*ديل زي�ب*ديل زي�ب*ديل زي�ب10561133105611331056113310561133

10481312104813121048131210481312àديل هني*àديل هني*àديل هني*à041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-15*ديل هني

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-27*دIن اميان*دIن اميان*دIن اميان*دIن اميان10581542105815421058154210581542

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-10*دIن سلمى*دIن سلمى*دIن سلمى*دIن سلمى10611668106116681061166810611668

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-22*دIن طارق*دIن طارق*دIن طارق*دIن طارق10411170104111701041117010411170

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-24*دIن غزالن*دIن غزالن*دIن غزالن*دIن غزالن10581218105812181058121810581218

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-05*دIن �سني*دIن �سني*دIن �سني*دIن �سني10371221103712211037122110371221

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-22*دIن يوسف*دIن يوسف*دIن يوسف*دIن يوسف10621021106210211062102110621021���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-24*دIين عزا�#ن*دIين عزا�#ن*دIين عزا�#ن*دIين عزا�#ن10481085104810851048108510481085

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-02*دود زي�ب*دود زي�ب*دود زي�ب*دود زي�ب10201072102010721020107210201072

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04*دي الهام*دي الهام*دي الهام*دي الهام10701094107010941070109410701094

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-01*دي سف_ان*دي سف_ان*دي سف_ان*دي سف_ان10491023104910231049102310491023

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-05*دي هاجر*دي هاجر*دي هاجر*دي هاجر10561047105610471056104710561047

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-07*دي هديل*دي هديل*دي هديل*دي هديل10551212105512121055121210551212

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-05*دية �رسى*دية �رسى*دية �رسى*دية �رسى10701151107011511070115110701151

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-20*ديوي عبد ا÷لطيف*ديوي عبد ا÷لطيف*ديوي عبد ا÷لطيف*ديوي عبد ا÷لطيف10591156105911561059115610591156

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-07عر^ش ايوبعر^ش ايوبعر^ش ايوبعر^ش ايوب10631323106313231063132310631323

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-21عر^ن سهامعر^ن سهامعر^ن سهامعر^ن سهام10381084103810841038108410381084

10551116105511161055111610551116àعربوش مجيàعربوش مجيàعربوش مجيàون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-03عربوش مجيÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT025

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-03عريب �دجيةعريب �دجيةعريب �دجيةعريب �دجية10571477105714771057147710571477

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-17عريب سعيدعريب سعيدعريب سعيدعريب سعيد10571534105715341057153410571534

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-31عريب شC·ءعريب شC·ءعريب شC·ءعريب شC·ء10611290106112901061129010611290

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-09عريب شC·ءعريب شC·ءعريب شC·ءعريب شC·ء10571532105715321057153210571532

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02عرش عبد العز#زعرش عبد العز#زعرش عبد العز#زعرش عبد العز#ز10631270106312701063127010631270

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-16عرشاين لطيفةعرشاين لطيفةعرشاين لطيفةعرشاين لطيفة10541336105413361054133610541336

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-10عر*ار اسامعيلعر*ار اسامعيلعر*ار اسامعيلعر*ار اسامعيل10371049103710491037104910371049

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-06عرفا كاملعرفا كاملعرفا كاملعرفا كامل10211019102110191021101910211019

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-24عرفان wرشىعرفان wرشىعرفان wرشىعرفان wرشى10571287105712871057128710571287

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-11عرفان زي�بعرفان زي�بعرفان زي�بعرفان زي�ب10481371104813711048137110481371

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-01عرفان سك_نةعرفان سك_نةعرفان سك_نةعرفان سك_نة10461111104611111046111110461111

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-16عرفاوي فاطمة الزهراءعرفاوي فاطمة الزهراءعرفاوي فاطمة الزهراءعرفاوي فاطمة الزهراء10701143107011431070114310701143
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-06عرفة Mٔيوبعرفة Mٔيوبعرفة Mٔيوبعرفة Mٔيوب10481138104811381048113810481138

020شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-16عرفة جهرعرفة جهرعرفة جهرعرفة جهر10461123104611231046112310461123

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-06عرفوي *اÒشةعرفوي *اÒشةعرفوي *اÒشةعرفوي *اÒشة10641068106410681064106810641068

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-02عروب سعيدةعروب سعيدةعروب سعيدةعروب سعيدة10611084106110841061108410611084

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-20عروس جوادعروس جوادعروس جوادعروس جواد10631336106313361063133610631336

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-03عروف عبدالرحامنعروف عبدالرحامنعروف عبدالرحامنعروف عبدالرحامن10711197107111971071119710711197

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-10عريبة بعريبة بعريبة بعريبة بثثثثSZةSZةSZةSZة10141203101412031014120310141203

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-21عرييب سCناءعرييب سCناءعرييب سCناءعرييب سCناء10591150105911501059115010591150

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-16عريض امسهانعريض امسهانعريض امسهانعريض امسهان10611216106112161061121610611216

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-01عريف Mٔسامةعريف Mٔسامةعريف Mٔسامةعريف Mٔسامة10591345105913451059134510591345

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-14عريف سعادعريف سعادعريف سعادعريف سعاد10551179105511791055117910551179

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-21عريف عبد الغاينعريف عبد الغاينعريف عبد الغاينعريف عبد الغاين10571163105711631057116310571163

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-05عرمي مرميعرمي مرميعرمي مرميعرمي مرمي10571387105713871057138710571387

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-29عز ٕاtرامعز ٕاtرامعز ٕاtرامعز ٕاtرام10551169105511691055116910551169

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-14عز ا�#ن MٔمSيةعز ا�#ن MٔمSيةعز ا�#ن MٔمSيةعز ا�#ن MٔمSية10631168106311681063116810631168

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-14عزاب Mٔمميةعزاب Mٔمميةعزاب Mٔمميةعزاب Mٔممية10701265107012651070126510701265

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-16عزام وهيبةعزام وهيبةعزام وهيبةعزام وهيبة10411023104110231041102310411023

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-20عزعوز سهامعزعوز سهامعزعوز سهامعزعوز سهام10531216105312161053121610531216

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-09عزيم �مسنيعزيم �مسنيعزيم �مسنيعزيم �مسني10701213107012131070121310701213

10531272105312721053127210531272àعزوز هنيàعزوز هنيàعزوز هنيàنوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-11عزوز هنيTTTT014

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-30عزوزي اميانعزوزي اميانعزوزي اميانعزوزي اميان10481126104811261048112610481126

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-15عزوزي هبةعزوزي هبةعزوزي هبةعزوزي هبة10711229107112291071122910711229

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-03عزوي شC·ءعزوي شC·ءعزوي شC·ءعزوي شC·ء10711082107110821071108210711082

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-20عزي Mٔمميةعزي Mٔمميةعزي Mٔمميةعزي Mٔممية10381173103811731038117310381173

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-14عزي ام_نةعزي ام_نةعزي ام_نةعزي ام_نة10541004105410041054100410541004

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-11عزي سCناءعزي سCناءعزي سCناءعزي سCناء10491296104912961049129610491296

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-16عز#ز امحدعز#ز امحدعز#ز امحدعز#ز امحد10641044106410441064104410641044

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-05عز#ز اسامعيلعز#ز اسامعيلعز#ز اسامعيلعز#ز اسامعيل10611313106113131061131310611313

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-21عز#ز Mٔومميةعز#ز Mٔومميةعز#ز Mٔومميةعز#ز Mٔوممية10701145107011451070114510701145

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-30عز#ز محزةعز#ز محزةعز#ز محزةعز#ز محزة10531133105311331053113310531133

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-28عز#ز �دجيةعز#ز �دجيةعز#ز �دجيةعز#ز �دجية10491141104911411049114110491141

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-16عز#ز سعيدةعز#ز سعيدةعز#ز سعيدةعز#ز سعيدة10581025105810251058102510581025

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-25عز#ز شC·ءعز#ز شC·ءعز#ز شC·ءعز#ز شC·ء10551360105513601055136010551360

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12عز#ز صالحعز#ز صالحعز#ز صالحعز#ز صالح10631276106312761063127610631276

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-15عز#ز معرعز#ز معرعز#ز معرعز#ز معر10631052106310521063105210631052

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-20عز#ز tوsرعز#ز tوsرعز#ز tوsرعز#ز tوsر10621060106210601062106010621060���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-18عز#زي زي�بعز#زي زي�بعز#زي زي�بعز#زي زي�ب10571017105710171057101710571017

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-21عز#زي tوsرعز#زي tوsرعز#زي tوsرعز#زي tوsر10371372103713721037137210371372

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-13عسال ابÅسامعسال ابÅسامعسال ابÅسامعسال ابÅسام10491262104912621049126210491262

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-06عسال زي�بعسال زي�بعسال زي�بعسال زي�ب10581127105811271058112710581127

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-14عسال محمدعسال محمدعسال محمدعسال محمد10561100105611001056110010561100

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-17عسايل ام_نةعسايل ام_نةعسايل ام_نةعسايل ام_نة10371202103712021037120210371202

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-17عسايل Mٔم_نةعسايل Mٔم_نةعسايل Mٔم_نةعسايل Mٔم_نة10371201103712011037120110371201

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11عساوي حماسنعساوي حماسنعساوي حماسنعساوي حماسن10631332106313321063133210631332

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-10عساوي جنوىعساوي جنوىعساوي جنوىعساوي جنوى10641172106411721064117210641172

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-10عسCتايم مرميعسCتايم مرميعسCتايم مرميعسCتايم مرمي10551346105513461055134610551346

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-03عسعوس امالعسعوس امالعسعوس امالعسعوس امال10591595105915951059159510591595

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20عسكري ربيععسكري ربيععسكري ربيععسكري ربيع10621174106211741062117410621174���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-09عسالن محمدعسالن محمدعسالن محمدعسالن محمد10551049105510491055104910551049
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-13عسلوج عز#زعسلوج عز#زعسلوج عز#زعسلوج عز#ز10561037105610371056103710561037

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-08عسول عبدالف�احعسول عبدالف�احعسول عبدالف�احعسول عبدالف�اح10591130105911301059113010591130

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-08عسويل Mٔمميةعسويل Mٔمميةعسويل Mٔمميةعسويل Mٔممية10701030107010301070103010701030

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-14عسويل رق_ةعسويل رق_ةعسويل رق_ةعسويل رق_ة10601135106011351060113510601135

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-26عسويل زي�بعسويل زي�بعسويل زي�بعسويل زي�ب10581181105811811058118110581181

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-24عسويل عبد ا÷لطيفعسويل عبد ا÷لطيفعسويل عبد ا÷لطيفعسويل عبد ا÷لطيف10531242105312421053124210531242

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-20عسCيà حسCناءعسCيà حسCناءعسCيà حسCناءعسCيà حسCناء10581139105811391058113910581139

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-30عشاب امحدعشاب امحدعشاب امحدعشاب امحد10581475105814751058147510581475

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20عشاب ٕاميانعشاب ٕاميانعشاب ٕاميانعشاب ٕاميان10641326106413261064132610641326

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-03عشاب حSانعشاب حSانعشاب حSانعشاب حSان10571396105713961057139610571396

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-15عشار �لميةعشار �لميةعشار �لميةعشار �لمية10531273105312731053127310531273

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-03عشاق ليىلعشاق ليىلعشاق ليىلعشاق ليىل10591862105918621059186210591862

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24عشلوج امميةعشلوج امميةعشلوج امميةعشلوج اممية10501229105012291050122910501229

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-13عشلو° رqاءعشلو° رqاءعشلو° رqاءعشلو° رqاء10601352106013521060135210601352

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-11عشوق حSانعشوق حSانعشوق حSانعشوق حSان10571501105715011057150110571501

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-08عشوق �دجيةعشوق �دجيةعشوق �دجيةعشوق �دجية10551040105510401055104010551040

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-06عشوي Mٔمميةعشوي Mٔمميةعشوي Mٔمميةعشوي Mٔممية10301091103010911030109110301091

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-16عيش بدرعيش بدرعيش بدرعيش بدر10561117105611171056111710561117

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-30عشري اسامةعشري اسامةعشري اسامةعشري اسامة10591794105917941059179410591794

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-12عشري الهامعشري الهامعشري الهامعشري الهام10551157105511571055115710551157

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-04عصام �دجيةعصام �دجيةعصام �دجيةعصام �دجية10711010107110101071101010711010

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-16عصام ر�ابعصام ر�ابعصام ر�ابعصام ر�اب10371426103714261037142610371426

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-18عصام عواطفعصام عواطفعصام عواطفعصام عواطف10381255103812551038125510381255

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-30عصمي دنياعصمي دنياعصمي دنياعصمي دنيا10591164105911641059116410591164

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-06-18عصمي رشCيدعصمي رشCيدعصمي رشCيدعصمي رشCيد10371499103714991037149910371499

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-15عصيان فاطنةعصيان فاطنةعصيان فاطنةعصيان فاطنة10551058105510581055105810551058

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-25عضوعضوعضوعضوضضضض مرمي مرمي مرمي مرمي10591299105912991059129910591299

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-27عطار لبىنعطار لبىنعطار لبىنعطار لبىن10581101105811011058110110581101

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20عطار مروانعطار مروانعطار مروانعطار مروان10581446105814461058144610581446

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01عطار هندعطار هندعطار هندعطار هند10601178106011781060117810601178

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-18عطاط رشCيدعطاط رشCيدعطاط رشCيدعطاط رشCيد10591394105913941059139410591394

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-01عطاف مSصفعطاف مSصفعطاف مSصفعطاف مSصف10501132105011321050113210501132

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-13عطان *ايدةعطان *ايدةعطان *ايدةعطان *ايدة10701190107011901070119010701190

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-14عطاوي Mٔيوبعطاوي Mٔيوبعطاوي Mٔيوبعطاوي Mٔيوب10641286106412861064128610641286

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-20عطراوي سهامعطراوي سهامعطراوي سهامعطراوي سهام10501042105010421050104210501042

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-03عطواين هاجرعطواين هاجرعطواين هاجرعطواين هاجر10571175105711751057117510571175

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-12عطويش اسامءعطويش اسامءعطويش اسامءعطويش اسامء10381072103810721038107210381072

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-20عطوف املهديعطوف املهديعطوف املهديعطوف املهدي10581075105810751058107510581075

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-05عطوف فدوىعطوف فدوىعطوف فدوىعطوف فدوى10711213107112131071121310711213

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-26عطومة زي�بعطومة زي�بعطومة زي�بعطومة زي�ب10481227104812271048122710481227

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-06عطي هدىعطي هدىعطي هدىعطي هدى10561116105611161056111610561116

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-28عطية حسCين وفاءعطية حسCين وفاءعطية حسCين وفاءعطية حسCين وفاء10371145103711451037114510371145

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-31عطيف فاطمةعطيف فاطمةعطيف فاطمةعطيف فاطمة10481360104813601048136010481360

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-26عطيفي جناةعطيفي جناةعطيفي جناةعطيفي جناة10201026102010261020102610201026

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-11عفاري وفاءعفاري وفاءعفاري وفاءعفاري وفاء10371148103711481037114810371148

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-15عفاس Mٔمميةعفاس Mٔمميةعفاس Mٔمميةعفاس Mٔممية10571558105715581057155810571558

10551237105512371055123710551237àعفاس هنيàعفاس هنيàعفاس هنيàون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-05عفاس هنيÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT031

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-08عفان Mٔيوبعفان Mٔيوبعفان Mٔيوبعفان Mٔيوب10541175105411751054117510541175

10621309106213091062130910621309óعفان عبد�óعفان عبد�óعفان عبد�óيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-17عفان عبد�Cيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT016نوية انوية انوية انوية ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-01عفان معادعفان معادعفان معادعفان معاد10701126107011261070112610701126

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-09عف_ف �Mٔالمعف_ف �Mٔالمعف_ف �Mٔالمعف_ف �Mٔالم10551345105513451055134510551345

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-14عف_ف الهامعف_ف الهامعف_ف الهامعف_ف الهام10581039105810391058103910581039

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-25عف_ف سلمىعف_ف سلمىعف_ف سلمىعف_ف سلمى10481299104812991048129910481299

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-01عف_ف فاطمةعف_ف فاطمةعف_ف فاطمةعف_ف فاطمة10621061106210611062106110621061���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-28عف_في محزةعف_في محزةعف_في محزةعف_في محزة10571318105713181057131810571318

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-11عف_في سك_نةعف_في سك_نةعف_في سك_نةعف_في سك_نة10591820105918201059182010591820

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-08عف_في مرميعف_في مرميعف_في مرميعف_في مرمي10371172103711721037117210371172

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-18عقا اIسعقا اIسعقا اIسعقا اIس10641304106413041064130410641304

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-27عقاب سك_نةعقاب سك_نةعقاب سك_نةعقاب سك_نة10371031103710311037103110371031

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-21عقادي سلوىعقادي سلوىعقادي سلوىعقادي سلوى10501052105010521050105210501052

10571243105712431057124310571243àة هنيVعقàة هنيVعقàة هنيVعقàة هنيV013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-05عق

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-02عقيل فاطمةعقيل فاطمةعقيل فاطمةعقيل فاطمة10591254105912541059125410591254

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-12عق_دة جنوىعق_دة جنوىعق_دة جنوىعق_دة جنوى10541018105410181054101810541018

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-16عق_ل فاطمةعق_ل فاطمةعق_ل فاطمةعق_ل فاطمة10561038105610381056103810561038

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-10عق_ل ليىلعق_ل ليىلعق_ل ليىلعق_ل ليىل10551353105513531055135310551353

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-24عق_ل �رس#نعق_ل �رس#نعق_ل �رس#نعق_ل �رس#ن10571536105715361057153610571536

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-22عاكشة ابÅسامعاكشة ابÅسامعاكشة ابÅسامعاكشة ابÅسام10571578105715781057157810571578

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-16عاكية الزوهرةعاكية الزوهرةعاكية الزوهرةعاكية الزوهرة10631343106313431063134310631343

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28عكراش املهديعكراش املهديعكراش املهديعكراش املهدي10611483106114831061148310611483

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-24عكروش سعادعكروش سعادعكروش سعادعكروش سعاد10701082107010821070108210701082

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-02عكروش غزالنعكروش غزالنعكروش غزالنعكروش غزالن10411048104110481041104810411048

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-25عكرى هندعكرى هندعكرى هندعكرى هند10201077102010771020107710201077

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-15عكويب مرميعكويب مرميعكويب مرميعكويب مرمي10621130106211301062113010621130���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-14عكور سCناءعكور سCناءعكور سCناءعكور سCناء10551085105510851055108510551085

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-11عكوش سك_نةعكوش سك_نةعكوش سك_نةعكوش سك_نة10581389105813891058138910581389

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-21عكري سكSيةعكري سكSيةعكري سكSيةعكري سكSية10591075105910751059107510591075

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-12*الط سف_ان*الط سف_ان*الط سف_ان*الط سف_ان10501195105011951050119510501195

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-07*الق سارة*الق سارة*الق سارة*الق سارة10371134103711341037113410371134

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-28*اليل Mٔممية*اليل Mٔممية*اليل Mٔممية*اليل Mٔممية10591317105913171059131710591317

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-09*اليل رشCيدة*اليل رشCيدة*اليل رشCيدة*اليل رشCيدة10491324104913241049132410491324

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-14*اليل سلمى*اليل سلمى*اليل سلمى*اليل سلمى10701125107011251070112510701125

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-30*اليل فوزية*اليل فوزية*اليل فوزية*اليل فوزية10631016106310161063101610631016

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-24*اليل Iدية*اليل Iدية*اليل Iدية*اليل Iدية10571528105715281057152810571528

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-31*اليل Iدية*اليل Iدية*اليل Iدية*اليل Iدية10591538105915381059153810591538

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-30*اليل وهيبة*اليل وهيبة*اليل وهيبة*اليل وهيبة10561165105611651056116510561165

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-17*الم ٕاtرام*الم ٕاtرام*الم ٕاtرام*الم ٕاtرام10371490103714901037149010371490

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-12*الم اممية*الم اممية*الم اممية*الم اممية10371039103710391037103910371039

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-24*الم Mٔممية*الم Mٔممية*الم Mٔممية*الم Mٔممية10481238104812381048123810481238

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-04*الم �رسا*الم �رسا*الم �رسا*الم �رسا10371120103711201037112010371120

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-27*اليم حSان*اليم حSان*اليم حSان*اليم حSان10631010106310101063101010631010

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-19*لشان �رسى*لشان �رسى*لشان �رسى*لشان �رسى10541349105413491054134910541349

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-23*لقمة يوسف*لقمة يوسف*لقمة يوسف*لقمة يوسف10571152105711521057115210571152

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-06*لمي فاطمة الزهراء*لمي فاطمة الزهراء*لمي فاطمة الزهراء*لمي فاطمة الزهراء10331039103310391033103910331039

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-28*لو وهيبة*لو وهيبة*لو وهيبة*لو وهيبة10541242105412421054124210541242

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-29*لوا° فاطمة الزهراء*لوا° فاطمة الزهراء*لوا° فاطمة الزهراء*لوا° فاطمة الزهراء10481359104813591048135910481359

TTTT037نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-01*لوان اtرم*لوان اtرم*لوان اtرم*لوان اtرم10551343105513431055134310551343

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-17*لوان حSان*لوان حSان*لوان حSان*لوان حSان10481313104813131048131310481313

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28*لوان زي�ب*لوان زي�ب*لوان زي�ب*لوان زي�ب10561207105612071056120710561207
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-26*لوان سارة*لوان سارة*لوان سارة*لوان سارة10611424106114241061142410611424

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-17*لوان مرمي*لوان مرمي*لوان مرمي*لوان مرمي10371028103710281037102810371028

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-05*لويس سلمى*لويس سلمى*لويس سلمى*لويس سلمى10491123104911231049112310491123

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-05*لويل سعيدة*لويل سعيدة*لويل سعيدة*لويل سعيدة10591864105918641059186410591864

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-08*لوي فاطمة الزهراء*لوي فاطمة الزهراء*لوي فاطمة الزهراء*لوي فاطمة الزهراء10501011105010111050101110501011

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-07*يل Mٔمين*يل Mٔمين*يل Mٔمين*يل Mٔمين10491159104911591049115910491159

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-05*ليان اtرام*ليان اtرام*ليان اtرام*ليان اtرام10491389104913891049138910491389

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-25*ليكة سهام*ليكة سهام*ليكة سهام*ليكة سهام10631031106310311063103110631031

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-01*ليليش يوسف*ليليش يوسف*ليليش يوسف*ليليش يوسف10621274106212741062127410621274���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-31عامد �زهةعامد �زهةعامد �زهةعامد �زهة10581383105813831058138310581383

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-29عامر ابÅسامعامر ابÅسامعامر ابÅسامعامر ابÅسام10561384105613841056138410561384

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-06عامر اسامءعامر اسامءعامر اسامءعامر اسامء10591310105913101059131010591310

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-27عامر اميانعامر اميانعامر اميانعامر اميان10531202105312021053120210531202

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-17عامر رqاءعامر رqاءعامر رqاءعامر رqاء10411075104110751041107510411075

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-21عامر رqاءعامر رqاءعامر رqاءعامر رqاء10541211105412111054121110541211

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-30عامر زهريةعامر زهريةعامر زهريةعامر زهرية10581412105814121058141210581412

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-14عامر لوبنةعامر لوبنةعامر لوبنةعامر لوبنة10581423105814231058142310581423

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-14عامري ازهارعامري ازهارعامري ازهارعامري ازهار10531176105311761053117610531176

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-21عامري wرشىعامري wرشىعامري wرشىعامري wرشى10541338105413381054133810541338

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-07عامري سك_نةعامري سك_نةعامري سك_نةعامري سك_نة10491230104912301049123010491230

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-08عامري سك_نةعامري سك_نةعامري سك_نةعامري سك_نة10701059107010591070105910701059

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-16عامري فاøنعامري فاøنعامري فاøنعامري فاøن10461086104610861046108610461086

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-16عامري ف�ي�ةعامري ف�ي�ةعامري ف�ي�ةعامري ف�ي�ة10581522105815221058152210581522

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-05عامري مرميعامري مرميعامري مرميعامري مرمي10601192106011921060119210601192

10601267106012671060126710601267àعامري هنيàعامري هنيàعامري هنيà036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01عامري هني

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-20عامليك سلوىعامليك سلوىعامليك سلوىعامليك سلوى10371064103710641037106410371064

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01معر ا^معر ا^معر ا^معر ا^10611300106113001061130010611300

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-27معران Mٔسامءمعران Mٔسامءمعران Mٔسامءمعران Mٔسامء10201153102011531020115310201153

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-15معران مرميمعران مرميمعران مرميمعران مرمي10571101105711011057110110571101

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-08معراين محزةمعراين محزةمعراين محزةمعراين محزة10571235105712351057123510571235

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-22معراين مSارمعراين مSارمعراين مSارمعراين مSار10601079106010791060107910601079

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-27معروش محمدمعروش محمدمعروش محمدمعروش محمد10581566105815661058156610581566

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-29معري الهاممعري الهاممعري الهاممعري الهام10711058107110581071105810711058

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-14معري فدوىمعري فدوىمعري فدوىمعري فدوى10541335105413351054133510541335

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26معالق زي�بمعالق زي�بمعالق زي�بمعالق زي�ب10641175106411751064117510641175

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-18معوش ايوبمعوش ايوبمعوش ايوبمعوش ايوب10561048105610481056104810561048

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-07معيد انتصارمعيد انتصارمعيد انتصارمعيد انتصار10541353105413531054135310541353

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-15معيد زهريةمعيد زهريةمعيد زهريةمعيد زهرية10571222105712221057122210571222

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-16معري امميةمعري امميةمعري امميةمعري اممية10581466105814661058146610581466

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-05معري صارةمعري صارةمعري صارةمعري صارة10701063107010631070106310701063

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-23معريي زهراءمعريي زهراءمعريي زهراءمعريي زهراء10631171106311711063117110631171

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-12عنان رعنان رعنان رعنان رىضىضىضىض10411053104110531041105310411053

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-03عنان زي�بعنان زي�بعنان زي�بعنان زي�ب10381044103810441038104410381044

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-18عنان سعيدعنان سعيدعنان سعيدعنان سعيد10531161105311611053116110531161

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-16عنان نوارعنان نوارعنان نوارعنان نوار10381387103813871038138710381387

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-04-01عناين سلمىعناين سلمىعناين سلمىعناين سلمى10581640105816401058164010581640

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-06عناين Iديةعناين Iديةعناين Iديةعناين Iدية10591687105916871059168710591687

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-05عنربي انتصارعنربي انتصارعنربي انتصارعنربي انتصار10641331106413311064133110641331

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-25عنيب سك_نةعنيب سك_نةعنيب سك_نةعنيب سك_نة10381036103810361038103610381036
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01عنيب هدىعنيب هدىعنيب هدىعنيب هدى10491246104912461049124610491246

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10عنرت محمدعنرت محمدعنرت محمدعنرت محمد10571447105714471057144710571447

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-03عنرت مرميعنرت مرميعنرت مرميعنرت مرمي10491064104910641049106410491064

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-25عنفر غزالنعنفر غزالنعنفر غزالنعنفر غزالن10491114104911141049111410491114

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-07عنو امSةعنو امSةعنو امSةعنو امSة10381145103811451038114510381145

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-02عنواري Mٔمميةعنواري Mٔمميةعنواري Mٔمميةعنواري Mٔممية10551374105513741055137410551374

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-22عنور عبدالرحميعنور عبدالرحميعنور عبدالرحميعنور عبدالرحمي10411085104110851041108510411085

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-26عين زي�بعين زي�بعين زي�بعين زي�ب10631152106311521063115210631152

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-09عين *ادلعين *ادلعين *ادلعين *ادل10621102106211021062110210621102���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

10481368104813681048136810481368àعنيك هنيàعنيك هنيàعنيك هنيà044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-25عنيك هني

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-25عواج مصطفىعواج مصطفىعواج مصطفىعواج مصطفى10641045106410451064104510641045

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-12عواد Mٔمميةعواد Mٔمميةعواد Mٔمميةعواد Mٔممية10411156104111561041115610411156

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-28عواد خوعواد خوعواد خوعواد خو����10501234105012341050123410501234

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-25عواد مسريةعواد مسريةعواد مسريةعواد مسرية10701187107011871070118710701187

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-28عواد عبد العز#زعواد عبد العز#زعواد عبد العز#زعواد عبد العز#ز10531229105312291053122910531229

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-29عواد عز#زةعواد عز#زةعواد عز#زةعواد عز#زة10581568105815681058156810581568

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-26عواد فاطمة الزهراءعواد فاطمة الزهراءعواد فاطمة الزهراءعواد فاطمة الزهراء10581631105816311058163110581631

10571361105713611057136110571361àعواد هنيàعواد هنيàعواد هنيà019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-25عواد هني

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-20عواد يوسفعواد يوسفعواد يوسفعواد يوسف10551239105512391055123910551239

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-31عوام wسمةعوام wسمةعوام wسمةعوام wسمة10641389106413891064138910641389

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-30عوبيدي شC·ءعوبيدي شC·ءعوبيدي شC·ءعوبيدي شC·ء10581560105815601058156010581560

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-20عوديل صفاءعوديل صفاءعوديل صفاءعوديل صفاء10381393103813931038139310381393

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-24عوفري وفاءعوفري وفاءعوفري وفاءعوفري وفاء10591884105918841059188410591884

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-10عواكش ٕالهامعواكش ٕالهامعواكش ٕالهامعواكش ٕالهام10601041106010411060104110601041

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-04عو�ش زي�بعو�ش زي�بعو�ش زي�بعو�ش زي�ب10141198101411981014119810141198

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-09عو�شة مرميعو�شة مرميعو�شة مرميعو�شة مرمي10591754105917541059175410591754

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-19عويك حSانعويك حSانعويك حSانعويك حSان10641305106413051064130510641305

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-08عومري سلمىعومري سلمىعومري سلمىعومري سلمى10381336103813361038133610381336

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22عوIت �دجيةعوIت �دجيةعوIت �دجيةعوIت �دجية10481269104812691048126910481269

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-12عوييب مسيةعوييب مسيةعوييب مسيةعوييب مسية10481098104810981048109810481098

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-31عياد زي�بعياد زي�بعياد زي�بعياد زي�ب10591262105912621059126210591262

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01عياد مرميعياد مرميعياد مرميعياد مرمي10601105106011051060110510601105

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-16عيادي ٕاميانعيادي ٕاميانعيادي ٕاميانعيادي ٕاميان10541108105411081054110810541108

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01عيادي �دجيةعيادي �دجيةعيادي �دجيةعيادي �دجية10601119106011191060111910601119

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-17عياش سك_نةعياش سك_نةعياش سك_نةعياش سك_نة10481274104812741048127410481274

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-08عياش �مسنيعياش �مسنيعياش �مسنيعياش �مسني10331060103310601033106010331060

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-01عياط املهديعياط املهديعياط املهديعياط املهدي10621036106210361062103610621036���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-15عياط عبد العيلعياط عبد العيلعياط عبد العيلعياط عبد العيل10551158105511581055115810551158

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-10عياط عزا�#نعياط عزا�#نعياط عزا�#نعياط عزا�#ن10621094106210941062109410621094���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-22*زيي عبد الكرمي*زيي عبد الكرمي*زيي عبد الكرمي*زيي عبد الكرمي10611064106110641061106410611064

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجZ*26-10-1997سان سCناء*Zسان سCناء*Zسان سCناء*Zسان سCناء10371190103711901037119010371190

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجZ*Z*Z*Z*06-08-1998ىسىسىسىس اميان اميان اميان اميان10551154105511541055115410551154

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجZ*28-03-1999شك �سني*Zشك �سني*Zشك �سني*Zشك �سني10571325105713251057132510571325

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-23عيطاوي زtر�ءعيطاوي زtر�ءعيطاوي زtر�ءعيطاوي زtر�ء10501204105012041050120410501204

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-27عيفوس محزةعيفوس محزةعيفوس محزةعيفوس محزة10611157106111571061115710611157

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-11عيw àرشىعيw àرشىعيw àرشىعيw àرشى10611316106113161061131610611316

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-23ع·د �ا�ع·د �ا�ع·د �ا�ع·د �ا�10411231104112311041123110411231

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-20*ني الناس مسية*ني الناس مسية*ني الناس مسية*ني الناس مسية10551257105512571055125710551257

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-08عينويس �رسىعينويس �رسىعينويس �رسىعينويس �رسى10701295107012951070129510701295
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-28عينني ا�يب سلمىعينني ا�يب سلمىعينني ا�يب سلمىعينني ا�يب سلمى10531034105310341053103410531034

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-15عيوش ٕاميانعيوش ٕاميانعيوش ٕاميانعيوش ٕاميان10581510105815101058151010581510

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-16عيوش هبيةعيوش هبيةعيوش هبيةعيوش هبية10381029103810291038102910381029

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-05عيوش فدوىعيوش فدوىعيوش فدوىعيوش فدوى10551375105513751055137510551375

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ26-04-1999ادي MٔسامءÁادي MٔسامءÁادي MٔسامءÁادي Mٔسامء10461050104610501046105010461050

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ19-09-1997ادي صفاءÁادي صفاءÁادي صفاءÁادي صفاء10581163105811631058116310581163

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ02-09-1999ازي شC·ءÁازي شC·ءÁازي شC·ءÁازي شC·ء10411141104111411041114110411141

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ28-07-1999ازي فاطمة الزهراءÁازي فاطمة الزهراءÁازي فاطمة الزهراءÁازي فاطمة الزهراء10711142107111421071114210711142

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ16-09-2000ازي مرميÁازي مرميÁازي مرميÁازي مرمي10581523105815231058152310581523

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ21-08-2000ازي مSالÁازي مSالÁازي مSالÁازي مSال10701248107012481070124810701248

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ29-08-1995ازي يو�سÁازي يو�سÁازي يو�سÁازي يو�س10581057105810571058105710581057

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ02-04-2000الب وqدانÁالب وqدانÁالب وqدانÁالب وqدان10581467105814671058146710581467

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ29-04-2000الط سك_نةÁالط سك_نةÁالط سك_نةÁالط سك_نة10581474105814741058147410581474

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ30-09-1996امل مSريÁامل مSريÁامل مSريÁامل مSري10581108105811081058110810581108

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ24-02-2000املي عبدالغينÁاملي عبدالغينÁاملي عبدالغينÁاملي عبدالغين10631285106312851063128510631285

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ13-06-2001ايل جنوىÁايل جنوىÁايل جنوىÁايل جنوى10461112104611121046111210461112

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ17-10-1998المي مرميÁالمي مرميÁالمي مرميÁالمي مرمي10701148107011481070114810701148

10631287106312871063128710631287àايت سهيÁàايت سهيÁàايت سهيÁàايت سهيÁ01-03-2000يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT015

10621219106212191062121910621219àايت هنيÁàايت هنيÁàايت هنيÁàايت هنيÁ01-03-2000يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-08غر^ل Mٔمميةغر^ل Mٔمميةغر^ل Mٔمميةغر^ل Mٔممية10701271107012711070127110701271

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-18غر^ل ٕاميانغر^ل ٕاميانغر^ل ٕاميانغر^ل ٕاميان10201056102010561020105610201056

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-17غريب رمZساءغريب رمZساءغريب رمZساءغريب رمZساء10201094102010941020109410201094

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-20غرسوان سلوىغرسوان سلوىغرسوان سلوىغرسوان سلوى10541152105411521054115210541152

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-19غرÁاري MٔمميةغرÁاري MٔمميةغرÁاري MٔمميةغرÁاري Mٔممية10561319105613191056131910561319

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-11غريب فاطمة الزهراءغريب فاطمة الزهراءغريب فاطمة الزهراءغريب فاطمة الزهراء10201003102010031020100310201003

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-13غريب �رس#نغريب �رس#نغريب �رس#نغريب �رس#ن10371091103710911037109110371091

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-08غزار لبىنغزار لبىنغزار لبىنغزار لبىن10631131106311311063113110631131

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-26غزال بغزال بغزال بغزال بثثثثSZةSZةSZةSZة10531178105311781053117810531178

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-26غزال محمدغزال محمدغزال محمدغزال محمد10371341103713411037134110371341

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-08غزال مرميغزال مرميغزال مرميغزال مرمي10541036105410361054103610541036

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-11غزاغزاغزاغزا���� عتيقة عتيقة عتيقة عتيقة10551138105511381055113810551138

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-04غزايل �دجيةغزايل �دجيةغزايل �دجيةغزايل �دجية10581347105813471058134710581347

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-13غزايل tوsرغزايل tوsرغزايل tوsرغزايل tوsر10491289104912891049128910491289

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26غزان هدىغزان هدىغزان هدىغزان هدى10611308106113081061130810611308

10481303104813031048130310481303àغزري هنيàغزري هنيàغزري هنيà041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-01غزري هني

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-20غزالن مسيةغزالن مسيةغزالن مسيةغزالن مسية10611527106115271061152710611527

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-13غزالين ف�ي�ةغزالين ف�ي�ةغزالين ف�ي�ةغزالين ف�ي�ة10631107106311071063110710631107

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-28غزيل رشCيدغزيل رشCيدغزيل رشCيدغزيل رشCيد10561169105611691056116910561169

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-23غزيل زي�بغزيل زي�بغزيل زي�بغزيل زي�ب10541153105411531054115310541153

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-02غزيل عبدهللاغزيل عبدهللاغزيل عبدهللاغزيل عبدهللا10531060105310601053106010531060

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-09غزول اميانغزول اميانغزول اميانغزول اميان10561108105611081056110810561108

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-19غزويل املهديغزويل املهديغزويل املهديغزويل املهدي10591047105910471059104710591047

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-24غزويل سهامغزويل سهامغزويل سهامغزويل سهام10571599105715991057159910571599

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-20غزويل شC·ءغزويل شC·ءغزويل شC·ءغزويل شC·ء10571414105714141057141410571414

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-02غزي مSالغزي مSالغزي مSالغزي مSال10591784105917841059178410591784

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10غسويل الغاليةغسويل الغاليةغسويل الغاليةغسويل الغالية10531186105311861053118610531186

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-12غصين Mٓيةغصين Mٓيةغصين Mٓيةغصين Mٓية10371494103714941037149410371494

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08غطوس مرميغطوس مرميغطوس مرميغطوس مرمي10571378105713781057137810571378

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-25غفران الغايلغفران الغايلغفران الغايلغفران الغايل10631073106310731063107310631073
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-09غفران عبد احلكميغفران عبد احلكميغفران عبد احلكميغفران عبد احلكمي10641052106410521064105210641052

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-27غفران مريةغفران مريةغفران مريةغفران مرية10531049105310491053104910531049

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20غفران مولودةغفران مولودةغفران مولودةغفران مولودة10631362106313621063136210631362

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-12غفور رشCيدةغفور رشCيدةغفور رشCيدةغفور رشCيدة10411057104110571041105710411057

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-20غفور شC·ءغفور شC·ءغفور شC·ءغفور شC·ء10491266104912661049126610491266

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-20غفري عبدالوا�دغفري عبدالوا�دغفري عبدالوا�دغفري عبدالوا�د10581117105811171058111710581117

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-17غفريي رانيةغفريي رانيةغفريي رانيةغفريي رانية10611637106116371061163710611637

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ20-05-1997الب بوشعيبÁالب بوشعيبÁالب بوشعيبÁالب بوشعيب10641080106410801064108010641080

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ16-01-1997الب سك_نةÁالب سك_نةÁالب سك_نةÁالب سك_نة10591188105911881059118810591188

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ22-12-1997الب وصالÁالب وصالÁالب وصالÁالب وصال10591288105912881059128810591288

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ26-10-2000لامن MٔسCيةÁلامن MٔسCيةÁلامن MٔسCيةÁلامن MٔسCية10491341104913411049134110491341

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ20-03-2000لامن امالÁلامن امالÁلامن امالÁلامن امال10561294105612941056129410561294

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ01-05-1997لامن مرميÁلامن مرميÁلامن مرميÁلامن مرمي10491121104911211049112110491121

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ18-04-1997لمي ابÅسامÁلمي ابÅسامÁلمي ابÅسامÁلمي ابÅسام10381109103811091038110910381109

10641406106414061064140610641406àلمي مجيÁàلمي مجيÁàلمي مجيÁàلمي مجيÁ05-02-2002يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT021

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ05-11-1994لمي غزالنÁلمي غزالنÁلمي غزالنÁلمي غزالن10711007107110071071100710711007

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجÁ14-10-2001لوب زي�بÁلوب زي�بÁلوب زي�بÁلوب زي�ب10531290105312901053129010531290

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-04غاميل جنوىغاميل جنوىغاميل جنوىغاميل جنوى10701122107011221070112210701122

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-26مغمغمغمغزي صفاءزي صفاءزي صفاءزي صفاء10611437106114371061143710611437

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-15غنام حسCناءغنام حسCناءغنام حسCناءغنام حسCناء10641079106410791064107910641079

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-17غنام سهامغنام سهامغنام سهامغنام سهام10631381106313811063138110631381

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-21غنايم حSانغنايم حSانغنايم حSانغنايم حSان10201032102010321020103210201032

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-08غن´ة جهرغن´ة جهرغن´ة جهرغن´ة جهر10141194101411941014119410141194

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-09غندور سعيدةغندور سعيدةغندور سعيدةغندور سعيدة10581084105810841058108410581084

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-02غندور عبد الكرميغندور عبد الكرميغندور عبد الكرميغندور عبد الكرمي10571409105714091057140910571409

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-26غنمي Mٔم_نةغنمي Mٔم_نةغنمي Mٔم_نةغنمي Mٔم_نة10571019105710191057101910571019

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-12غنSZو فاطمة الزهراءغنSZو فاطمة الزهراءغنSZو فاطمة الزهراءغنSZو فاطمة الزهراء10301044103010441030104410301044

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-09غوات �لميةغوات �لميةغوات �لميةغوات �لمية10501144105011441050114410501144

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14غوايت �دجيةغوايت �دجيةغوايت �دجيةغوايت �دجية10581438105814381058143810581438

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-14غوايت رqاءغوايت رqاءغوايت رqاءغوايت رqاء10591758105917581059175810591758

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-27غوايت زي�بغوايت زي�بغوايت زي�بغوايت زي�ب10581068105810681058106810581068

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-26غواغواغواغواصصصص محمد محمد محمد محمد10631148106311481063114810631148

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-28غواين سCناءغواين سCناءغواين سCناءغواين سCناء10501025105010251050102510501025

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-14غوسCيل سوم_ةغوسCيل سوم_ةغوسCيل سوم_ةغوسCيل سوم_ة10541231105412311054123110541231

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-28غيات املهديغيات املهديغيات املهديغيات املهدي10641279106412791064127910641279

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-29غيات زي�بغيات زي�بغيات زي�بغيات زي�ب10591792105917921059179210591792

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-08غيايت فدوىغيايت فدوىغيايت فدوىغيايت فدوى10711232107112321071123210711232

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24غياط مسيةغياط مسيةغياط مسيةغياط مسية10301117103011171030111710301117

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-13غيين حسCناءغيين حسCناءغيين حسCناءغيين حسCناء10581143105811431058114310581143

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-10غيور فاطمةغيور فاطمةغيور فاطمةغيور فاطمة10631144106311441063114410631144

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-17غيور محمدغيور محمدغيور محمدغيور محمد10621292106212921062129210621292���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-22فافافافاحتحتحتحت اممية اممية اممية اممية10371294103712941037129410371294

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-28فافافافاحتحتحتحت سCناء سCناء سCناء سCناء10551199105511991055119910551199

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01فافافافاحتحتحتحت معاد معاد معاد معاد10621012106210121062101210621012���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-02فاحتي Mٔمميةفاحتي Mٔمميةفاحتي Mٔمميةفاحتي Mٔممية10551120105511201055112010551120

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-09فاحتي Mٔم_نةفاحتي Mٔم_نةفاحتي Mٔم_نةفاحتي Mٔم_نة10611431106114311061143110611431

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-17فاحتي رqاءفاحتي رqاءفاحتي رqاءفاحتي رqاء10601157106011571060115710601157

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-04فاحتي غيتةفاحتي غيتةفاحتي غيتةفاحتي غيتة10581356105813561058135610581356

10571394105713941057139410571394àفاحتي هنيàفاحتي هنيàفاحتي هنيà020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-27فاحتي هني
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-08فايت ابÅسامفايت ابÅسامفايت ابÅسامفايت ابÅسام10601372106013721060137210601372

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-02فايت Mٔمميةفايت Mٔمميةفايت Mٔمميةفايت Mٔممية10371183103711831037118310371183

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-19فاخوري سارةفاخوري سارةفاخوري سارةفاخوري سارة10701077107010771070107710701077

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-25فا�ري ليىلفا�ري ليىلفا�ري ليىلفا�ري ليىل10701209107012091070120910701209

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-15فادة حسCناءفادة حسCناءفادة حسCناءفادة حسCناء10591285105912851059128510591285

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-15فارح زهرةفارح زهرةفارح زهرةفارح زهرة10531025105310251053102510531025

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-07فارح فاطمةفارح فاطمةفارح فاطمةفارح فاطمة10561170105611701056117010561170

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-12فارح نصريةفارح نصريةفارح نصريةفارح نصرية10531130105311301053113010531130

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-27فارح هاجرفارح هاجرفارح هاجرفارح هاجر10581496105814961058149610581496

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-18فار�ا ٕاميانفار�ا ٕاميانفار�ا ٕاميانفار�ا ٕاميان10481377104813771048137710481377

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-02فارس �Mٔسفارس �Mٔسفارس �Mٔسفارس �Mٔس10491303104913031049130310491303

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-06فارس امينفارس امينفارس امينفارس امين10611532106115321061153210611532

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-07فارس سعدفارس سعدفارس سعدفارس سعد10611443106114431061144310611443

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-08فارس فاطمةفارس فاطمةفارس فاطمةفارس فاطمة10571260105712601057126010571260

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-12فارس وئامفارس وئامفارس وئامفارس وئام10411070104110701041107010411070

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-01فاريس �دجيةفاريس �دجيةفاريس �دجيةفاريس �دجية10481015104810151048101510481015

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-13فاريس رضوانفاريس رضوانفاريس رضوانفاريس رضوان10591167105911671059116710591167

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01فاريس سعيدفاريس سعيدفاريس سعيدفاريس سعيد10591178105911781059117810591178

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-14فاروق عبدالغاينفاروق عبدالغاينفاروق عبدالغاينفاروق عبدالغاين10561311105613111056131110561311

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-05فار�يس بدر ا�#نفار�يس بدر ا�#نفار�يس بدر ا�#نفار�يس بدر ا�#ن10331011103310111033101110331011

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-04فازي �سنيفازي �سنيفازي �سنيفازي �سني10461060104610601046106010461060

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-16فاضل اسامءفاضل اسامءفاضل اسامءفاضل اسامء10541248105412481054124810541248

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-05فاضل Mٔمالفاضل Mٔمالفاضل Mٔمالفاضل Mٔمال10701041107010411070104110701041

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-23فاضل Mٔمينفاضل Mٔمينفاضل Mٔمينفاضل Mٔمين10581580105815801058158010581580

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28فاضل فاطمة الزهراءفاضل فاطمة الزهراءفاضل فاطمة الزهراءفاضل فاطمة الزهراء10481277104812771048127710481277

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-11فاضل tوsرفاضل tوsرفاضل tوsرفاضل tوsر10581176105811761058117610581176

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-20فاضل ليىلفاضل ليىلفاضل ليىلفاضل ليىل10631178106311781063117810631178

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-16فاضل مرميفاضل مرميفاضل مرميفاضل مرمي10491192104911921049119210491192

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-03فاضيل Mٔمميةفاضيل Mٔمميةفاضيل Mٔمميةفاضيل Mٔممية10491117104911171049111710491117

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-05فايض سوم_ةفايض سوم_ةفايض سوم_ةفايض سوم_ة10591249105912491059124910591249

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-02فاضيل وفاءفاضيل وفاءفاضيل وفاءفاضيل وفاء10381214103812141038121410381214

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-16فاضييل ارشففاضييل ارشففاضييل ارشففاضييل ارشف10601174106011741060117410601174

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-19فاضييل Iديةفاضييل Iديةفاضييل Iديةفاضييل Iدية10481020104810201048102010481020

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-24فاطر مروانفاطر مروانفاطر مروانفاطر مروان10611324106113241061132410611324

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-07فاطري زtر�ءفاطري زtر�ءفاطري زtر�ءفاطري زtر�ء10591101105911011059110110591101

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-29فاطمة الزهراء العابدانفاطمة الزهراء العابدانفاطمة الزهراء العابدانفاطمة الزهراء العابدان10641393106413931064139310641393

�تاريتاريتاريتاري10371271103712711037127110371271���037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-19فاطمة الزهراء افاطمة الزهراء افاطمة الزهراء افاطمة الزهراء ا

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-08فاطمة الزهراء شعطيطفاطمة الزهراء شعطيطفاطمة الزهراء شعطيطفاطمة الزهراء شعطيط10591349105913491059134910591349

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-30فاطمة Mٔيت سCيديفاطمة Mٔيت سCيديفاطمة Mٔيت سCيديفاطمة Mٔيت سCيدي10141132101411321014113210141132

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-20فاطن جنوىفاطن جنوىفاطن جنوىفاطن جنوى10631088106310881063108810631088

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-14فاtر نوالفاtر نوالفاtر نوالفاtر نوال10591283105912831059128310591283

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-17فايك �دجيةفايك �دجيةفايك �دجيةفايك �دجية10591472105914721059147210591472

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-02فاكري ابÅسامفاكري ابÅسامفاكري ابÅسامفاكري ابÅسام10551276105512761055127610551276

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-03فافافافاحلحلحلحل جهيان جهيان جهيان جهيان10591158105911581059115810591158

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-05فافافافاحلحلحلحل فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10381137103811371038113710381137

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-22فافافافاحلحلحلحل نورا�#ن نورا�#ن نورا�#ن نورا�#ن10421035104210351042103510421035

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01فايم حSانفايم حSانفايم حSانفايم حSان10531167105311671053116710531167

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-23فافافافامهمهمهمه خو خو خو خو����10141124101411241014112410141124

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-18فامهي سك_نةفامهي سك_نةفامهي سك_نةفامهي سك_نة10571404105714041057140410571404
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03فائد Mٔم_نةفائد Mٔم_نةفائد Mٔم_نةفائد Mٔم_نة10611338106113381061133810611338

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-10فائد �دجيةفائد �دجيةفائد �دجيةفائد �دجية10581196105811961058119610581196

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20فائد محمدفائد محمدفائد محمدفائد محمد10571308105713081057130810571308

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-03فايدة فاطمةفايدة فاطمةفايدة فاطمةفايدة فاطمة10551112105511121055111210551112

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-16فافافافا				ز امسهانز امسهانز امسهانز امسهان10201130102011301020113010201130

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-07فافافافا				ز �دجيةز �دجيةز �دجيةز �دجية10581358105813581058135810581358

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-21فائق وqدانفائق وqدانفائق وqدانفائق وqدان10591201105912011059120110591201

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-23فاينة Iديةفاينة Iديةفاينة Iديةفاينة Iدية10381300103813001038130010381300

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-06ف�اح احسانف�اح احسانف�اح احسانف�اح احسان10711174107111741071117410711174

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-01ف�اح Mٔمالف�اح Mٔمالف�اح Mٔمالف�اح Mٔمال10571032105710321057103210571032

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-30ف�اح ايةف�اح ايةف�اح ايةف�اح اية10301135103011351030113510301135

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13ف�اح سCناءف�اح سCناءف�اح سCناءف�اح سCناء10211066102110661021106610211066

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-25ف�اح فاطنةف�اح فاطنةف�اح فاطنةف�اح فاطنة10641337106413371064133710641337

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-03ف�اح معاذف�اح معاذف�اح معاذف�اح معاذ10581294105812941058129410581294

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-30ف�اح �سنيف�اح �سنيف�اح �سنيف�اح �سني10571104105711041057110410571104

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-19ف�ا� ف�ا� ف�ا� ف�ا� ����انانانان10611346106113461061134610611346

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-15ف�ان wرشىف�ان wرشىف�ان wرشىف�ان wرشى10371019103710191037101910371019

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-17ف�اوي ٕاميانف�اوي ٕاميانف�اوي ٕاميانف�اوي ٕاميان10611535106115351061153510611535

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-17ف�ف�ف�ف�حححح اخلري عبد الغين اخلري عبد الغين اخلري عبد الغين اخلري عبد الغين10611285106112851061128510611285

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-10ف�ف�ف�ف�حححح الرحمي �دجية الرحمي �دجية الرحمي �دجية الرحمي �دجية10611572106115721061157210611572

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-20ف�ف�ف�ف�حححح هللا �Mٔالم هللا �Mٔالم هللا �Mٔالم هللا �Mٔالم10571161105711611057116110571161

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-23ف�ف�ف�ف�حححح هللا �دجية هللا �دجية هللا �دجية هللا �دجية10591722105917221059172210591722

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-30ف�ف�ف�ف�حححح هللا زي�ب هللا زي�ب هللا زي�ب هللا زي�ب10571011105710111057101110571011

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-12ف�ف�ف�ف�حححح هللا سلوى هللا سلوى هللا سلوى هللا سلوى10551213105512131055121310551213

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-22ف�ف�ف�ف�حححح هللا فاطمة هللا فاطمة هللا فاطمة هللا فاطمة10381052103810521038105210381052

10381334103813341038133410381334àهللا هني àهللا هني àهللا هني àيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-06ف�ف�ف�ف�حححح هللا هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-26ف�ف�ف�ف�حححح مرمي مرمي مرمي مرمي10561090105610901056109010561090

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-18ف��ان سك_نةف��ان سك_نةف��ان سك_نةف��ان سك_نة10561297105612971056129710561297

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-22ف�حي اUراهميف�حي اUراهميف�حي اUراهميف�حي اUراهمي10581067105810671058106710581067

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-24ف�حي ٕاميانف�حي ٕاميانف�حي ٕاميانف�حي ٕاميان10371463103714631037146310371463

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-23ف�حي زي�بف�حي زي�بف�حي زي�بف�حي زي�ب10551271105512711055127110551271

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-26ف�حي سارةف�حي سارةف�حي سارةف�حي سارة10701051107010511070105110701051

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-11ف�حي رشوقف�حي رشوقف�حي رشوقف�حي رشوق10301114103011141030111410301114

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-22ف�حي غيف�حي غيف�حي غيف�حي غيثثثثةةةة10561359105613591056135910561359

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-08ففففمتمتمتمتنوا نورنوا نورنوا نورنوا نور10201087102010871020108710201087

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-24ف�يف�يف�يف�يحححح زtر�ء زtر�ء زtر�ء زtر�ء10381121103811211038112110381121

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-08ف�ي�ة الرب#يكف�ي�ة الرب#يكف�ي�ة الرب#يكف�ي�ة الرب#يك10621245106212451062124510621245���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-28ف�ي�ة مومنف�ي�ة مومنف�ي�ة مومنف�ي�ة مومن10571476105714761057147610571476

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-15جفجفجفجفاج طارقاج طارقاج طارقاج طارق10561150105611501056115010561150

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-06جفجفجفجفر حSانر حSانر حSانر حSان10371029103710291037102910371029

10541006105410061054100610541006àري مجيàري مجيàري مجيàيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-20جفجفجفجفري مجيMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT013

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-22جفجفجفجفري زtيةري زtيةري زtيةري زtية10601165106011651060116510601165

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-20جفجفجفجفري مرميري مرميري مرميري مرمي10421059104210591042105910421059

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-05جفجفجفجفعوين فاطنةعوين فاطنةعوين فاطنةعوين فاطنة10501159105011591050115910501159

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-17جفجفجفجفعوين مVاركةعوين مVاركةعوين مVاركةعوين مVاركة10611175106111751061117510611175

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20حفحفحفحفيل عبد الصمديل عبد الصمديل عبد الصمديل عبد الصمد10371429103714291037142910371429

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20خفخفخفخفار نوالار نوالار نوالار نوال10641233106412331064123310641233

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-14خفخفخفخفرا�#ن هشامرا�#ن هشامرا�#ن هشامرا�#ن هشام10581483105814831058148310581483

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-22خفخفخفخفيس ابÅساميس ابÅساميس ابÅساميس ابÅسام10411139104111391041113910411139
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01خفخفخفخفيص �دجيةيص �دجيةيص �دجيةيص �دجية10581308105813081058130810581308

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-31خفخفخفخفور ور ور ور جمجمجمجمدةدةدةدة10331044103310441033104410331044

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20فدادي مرميفدادي مرميفدادي مرميفدادي مرمي10701159107011591070115910701159

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-07فداوي مSالفداوي مSالفداوي مSالفداوي مSال10601270106012701060127010601270

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-21فدواش tوsرفدواش tوsرفدواش tوsرفدواش tوsر10701160107011601070116010701160

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-01فدواش نورا�#نفدواش نورا�#نفدواش نورا�#نفدواش نورا�#ن10601056106010561060105610601056

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24فدواش هندفدواش هندفدواش هندفدواش هند10551331105513311055133110551331

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22فدوى درهيميفدوى درهيميفدوى درهيميفدوى درهيمي10641261106412611064126110641261

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01فراح سعادفراح سعادفراح سعادفراح سعاد10601158106011581060115810601158

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-12فراح عز#زفراح عز#زفراح عز#زفراح عز#ز10561201105612011056120110561201

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-12فراح فدوىفراح فدوىفراح فدوىفراح فدوى10571195105711951057119510571195

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-19فراس ع£نفراس ع£نفراس ع£نفراس ع£ن10591719105917191059171910591719

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-25فراع محمدفراع محمدفراع محمدفراع محمد10591641105916411059164110591641

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-07فراع �مسنيفراع �مسنيفراع �مسنيفراع �مسني10591818105918181059181810591818

10421061104210611042106110421061àفراهيدي هنيàفراهيدي هنيàفراهيدي هنيà014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-05فراهيدي هني

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-04فر�ت فاطمةفر�ت فاطمةفر�ت فاطمةفر�ت فاطمة10631321106313211063132110631321

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-09فرqان وفاءفرqان وفاءفرqان وفاءفرqان وفاء10551167105511671055116710551167

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01فر° سك_نةفر° سك_نةفر° سك_نةفر° سك_نة10491222104912221049122210491222

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-29فر�ات سلمىفر�ات سلمىفر�ات سلمىفر�ات سلمى10411108104111081041110810411108

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-07فر�ات *اÒشةفر�ات *اÒشةفر�ات *اÒشةفر�ات *اÒشة10591432105914321059143210591432

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-07فر�ات عز#زةفر�ات عز#زةفر�ات عز#زةفر�ات عز#زة10571412105714121057141210571412

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-12فر�ات فاطمة الزهراءفر�ات فاطمة الزهراءفر�ات فاطمة الزهراءفر�ات فاطمة الزهراء10551255105512551055125510551255

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-26فر�ات نعميةفر�ات نعميةفر�ات نعميةفر�ات نعمية10611238106112381061123810611238

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-11فر�ات هدىفر�ات هدىفر�ات هدىفر�ات هدى10611399106113991061139910611399

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-26فر�ان حSانفر�ان حSانفر�ان حSانفر�ان حSان10611231106112311061123110611231

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-14فر�ان رفر�ان رفر�ان رفر�ان رىضىضىضىض10571568105715681057156810571568

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-19فر�ان سك_نةفر�ان سك_نةفر�ان سك_نةفر�ان سك_نة10641180106411801064118010641180

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-11فر�ان مسريةفر�ان مسريةفر�ان مسريةفر�ان مسرية10381320103813201038132010381320

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-17فر�اين بورشىفر�اين بورشىفر�اين بورشىفر�اين بورشى10571403105714031057140310571403

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-10فر� معرفر� معرفر� معرفر� معر10481080104810801048108010481080

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-02فرداين ليىلفرداين ليىلفرداين ليىلفرداين ليىل10551285105512851055128510551285

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-26فردو رشCيدفردو رشCيدفردو رشCيدفردو رشCيد10601012106010121060101210601012

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-25فردو *اÒشةفردو *اÒشةفردو *اÒشةفردو *اÒشة10611538106115381061153810611538

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-24فردوس سلوىفردوس سلوىفردوس سلوىفردوس سلوى10641276106412761064127610641276

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-02فرس زي�بفرس زي�بفرس زي�بفرس زي�ب10491382104913821049138210491382

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-16فرساوي مرميفرساوي مرميفرساوي مرميفرساوي مرمي10461093104610931046109310461093

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01فرشاوي سف_انفرشاوي سف_انفرشاوي سف_انفرشاوي سف_ان10541172105411721054117210541172

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-22فرشCية حSانفرشCية حSانفرشCية حSانفرشCية حSان10501161105011611050116110501161

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-17فرصال زي�بفرصال زي�بفرصال زي�بفرصال زي�ب10581588105815881058158810581588

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-17فرطاس ٕاميانفرطاس ٕاميانفرطاس ٕاميانفرطاس ٕاميان10371262103712621037126210371262

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-21فرطمZس فرطمZس فرطمZس فرطمZس حضحضحضحضىىىى10371462103714621037146210371462

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-23فرقان Mٔيةفرقان Mٔيةفرقان Mٔيةفرقان Mٔية10211053102110531021105310211053

10381381103813811038138110381381àوش هنيtفرàوش هنيtفرàوش هنيtفرàوش هنيtيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-21فرCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-05فريك سهامفريك سهامفريك سهامفريك سهام10591002105910021059100210591002

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-24فرماس فرماس فرماس فرماس ����انانانان10141016101410161014101610141016

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-18فرويق �Mٔسفرويق �Mٔسفرويق �Mٔسفرويق �Mٔس10371175103711751037117510371175

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-04فروك �دجيةفروك �دجيةفروك �دجيةفروك �دجية10491344104913441049134410491344

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-15فر�ط زي�بفر�ط زي�بفر�ط زي�بفر�ط زي�ب10371187103711871037118710371187

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-13فرفرفرفرحيحيحيحي نعمة نعمة نعمة نعمة10421112104211121042111210421112
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-21فرحيي رشCيدةفرحيي رشCيدةفرحيي رشCيدةفرحيي رشCيدة10571344105713441057134410571344

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-16فرحيي مصطفىفرحيي مصطفىفرحيي مصطفىفرحيي مصطفى10581187105811871058118710581187

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-10فريد �دجيةفريد �دجيةفريد �دجيةفريد �دجية10481140104811401048114010481140

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-20فريد د�ينفريد د�ينفريد د�ينفريد د�ين10621301106213011062130110621301���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-01فريد *اÒشةفريد *اÒشةفريد *اÒشةفريد *اÒشة10611312106113121061131210611312

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-24فريد ماqدةفريد ماqدةفريد ماqدةفريد ماqدة10481380104813801048138010481380

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-12فريد مرميفريد مرميفريد مرميفريد مرمي10701231107012311070123110701231

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-05فريد هدىفريد هدىفريد هدىفريد هدى10591182105911821059118210591182

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26فريد �سنيفريد �سنيفريد �سنيفريد �سني10611309106113091061130910611309

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01فريدي فدوىفريدي فدوىفريدي فدوىفريدي فدوى10571293105712931057129310571293

10591055105910551059105510591055àفريدي هنàفريدي هنàفريدي هنàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-09فريدي هنUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT003

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-12فريفريفريفرييضيضيضيض وسCمية وسCمية وسCمية وسCمية10611550106115501061155010611550

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-01فريق �سنيفريق �سنيفريق �سنيفريق �سني10591523105915231059152310591523

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-23فريقي tرميةفريقي tرميةفريقي tرميةفريقي tرمية10591135105911351059113510591135

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-21فر#كيش Mٔيوبفر#كيش Mٔيوبفر#كيش Mٔيوبفر#كيش Mٔيوب10641200106412001064120010641200

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-29فر#كيش مرميفر#كيش مرميفر#كيش مرميفر#كيش مرمي10621318106213181062131810621318���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-21فرمي املال �دجيةفرمي املال �دجيةفرمي املال �دجيةفرمي املال �دجية10501156105011561050115610501156

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-07فس�ان ٕالهامفس�ان ٕالهامفس�ان ٕالهامفس�ان ٕالهام10611428106114281061142810611428

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-06فشار غزالنفشار غزالنفشار غزالنفشار غزالن10551225105512251055122510551225

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-20فصفاع عز#زةفصفاع عز#زةفصفاع عز#زةفصفاع عز#زة10461006104610061046100610461006

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-16فضالوي سارةفضالوي سارةفضالوي سارةفضالوي سارة10701089107010891070108910701089

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-03فضيل ٕاميانفضيل ٕاميانفضيل ٕاميانفضيل ٕاميان10421049104210491042104910421049

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-19فضيل حريةفضيل حريةفضيل حريةفضيل حرية10611114106111141061111410611114

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-16فضيل �سCميةفضيل �سCميةفضيل �سCميةفضيل �سCمية10491027104910271049102710491027

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-10فضيل هدىفضيل هدىفضيل هدىفضيل هدى10581092105810921058109210581092

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-25فضول اميانفضول اميانفضول اميانفضول اميان10611202106112021061120210611202

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-29ففففيضيضيضيض ط ط ط طهههه10371065103710651037106510371065

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-06فضيل جوادفضيل جوادفضيل جوادفضيل جواد10591431105914311059143110591431

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-26فضيل زي�بفضيل زي�بفضيل زي�بفضيل زي�ب10421017104210171042101710421017

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-06فضيل حلسنفضيل حلسنفضيل حلسنفضيل حلسن10481090104810901048109010481090

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-06فضيل جنوىفضيل جنوىفضيل جنوىفضيل جنوى10481171104811711048117110481171

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-05فضييل Mٔمميةفضييل Mٔمميةفضييل Mٔمميةفضييل Mٔممية10541359105413591054135910541359

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-07فضييل شC·ءفضييل شC·ءفضييل شC·ءفضييل شC·ء10591712105917121059171210591712

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-01فضييل عامدفضييل عامدفضييل عامدفضييل عامد10531189105311891053118910531189

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28فضييل ف�ي�ةفضييل ف�ي�ةفضييل ف�ي�ةفضييل ف�ي�ة10541196105411961054119610541196

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-19فطان مروةفطان مروةفطان مروةفطان مروة10371012103710121037101210371012

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-26فطري حسنفطري حسنفطري حسنفطري حسن10141135101411351014113510141135

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-27فطومة امحليديفطومة امحليديفطومة امحليديفطومة امحليدي10591697105916971059169710591697

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-02فقاعي ٕالهامفقاعي ٕالهامفقاعي ٕالهامفقاعي ٕالهام10501237105012371050123710501237

10621015106210151062101510621015àفقداين مجيàفقداين مجيàفقداين مجيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-01فقداين مجيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-29فقري د*اءفقري د*اءفقري د*اءفقري د*اء10591190105911901059119010591190

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-22فقهاوي زهرةفقهاوي زهرةفقهاوي زهرةفقهاوي زهرة10421036104210361042103610421036

ي محمدي محمدي محمدي محمد10411058104110581041105810411058 018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-27فقهفقهفقهفقه����

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-05فقري سك_نةفقري سك_نةفقري سك_نةفقري سك_نة10481156104811561048115610481156

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-10فقري سلوىفقري سلوىفقري سلوىفقري سلوى10421056104210561042105610421056

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-30فقري نورةفقري نورةفقري نورةفقري نورة10571291105712911057129110571291

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-17فقريي اUراهميفقريي اUراهميفقريي اUراهميفقريي اUراهمي10641335106413351064133510641335

ي باللي باللي باللي بالل10611441106114411061144110611441 021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-05فقهيفقهيفقهيفقهي����

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-04فاكر سعادفاكر سعادفاكر سعادفاكر سعاد10551236105512361055123610551236
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-02فاكر هشامفاكر هشامفاكر هشامفاكر هشام10421057104210571042105710421057

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30فاكك كزنةفاكك كزنةفاكك كزنةفاكك كزنة10201111102011111020111110201111

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-09فكري حSانفكري حSانفكري حSانفكري حSان10571579105715791057157910571579

ىىىى10591060105910601059106010591060 TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-26فكري هنفكري هنفكري هنفكري هن����

10481118104811181048111810481118àفكري هنيàفكري هنيàفكري هنيà031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-05فكري هني

10481387104813871048138710481387àفكري هنيàفكري هنيàفكري هنيà045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-18فكري هني

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-30فك_ك اtرامفك_ك اtرامفك_ك اtرامفك_ك اtرام10201043102010431020104310201043

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-29فالج Mٔيوبفالج Mٔيوبفالج Mٔيوبفالج Mٔيوب10551042105510421055104210551042

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-10فالح ايوبفالح ايوبفالح ايوبفالح ايوب10491231104912311049123110491231

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-22فالح صاUر#نفالح صاUر#نفالح صاUر#نفالح صاUر#ن10141177101411771014117710141177

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-21فالح وصالفالح وصالفالح وصالفالح وصال10591297105912971059129710591297

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-05فال� Mٔيوبفال� Mٔيوبفال� Mٔيوبفال� Mٔيوب10631142106311421063114210631142

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-23فال� دنيافال� دنيافال� دنيافال� دنيا10701184107011841070118410701184

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-29فال� شC·ءفال� شC·ءفال� شC·ءفال� شC·ء10591698105916981059169810591698

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-25فال� عبد املنعميفال� عبد املنعميفال� عبد املنعميفال� عبد املنعمي10631081106310811063108110631081

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-15فال�طي ابÅسامفال�طي ابÅسامفال�طي ابÅسامفال�طي ابÅسام10711092107110921071109210711092

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-28فالل محمدفالل محمدفالل محمدفالل محمد10621009106210091062100910621009���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-28فالين زي�بفالين زي�بفالين زي�بفالين زي�ب10491294104912941049129410491294

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-14فل�ان محمدفل�ان محمدفل�ان محمدفل�ان محمد10631334106313341063133410631334

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-13فلواش Mٔسامءفلواش Mٔسامءفلواش Mٔسامءفلواش Mٔسامء10541055105410551054105510541055

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-01فلويس عبد الصمدفلويس عبد الصمدفلويس عبد الصمدفلويس عبد الصمد10411131104111311041113110411131

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-18فليفليفليفليحححح سعاد سعاد سعاد سعاد10211014102110141021101410211014

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01فليلZس ليىلفليلZس ليىلفليلZس ليىلفليلZس ليىل10331031103310311033103110331031

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-20فSان ٕاسامعيلفSان ٕاسامعيلفSان ٕاسامعيلفSان ٕاسامعيل10561138105611381056113810561138

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-18فSان امالفSان امالفSان امالفSان امال10561147105611471056114710561147

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-19فSان اميانفSان اميانفSان اميانفSان اميان10411031104110311041103110411031

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-12فSان زي�بفSان زي�بفSان زي�بفSان زي�ب10201074102010741020107410201074

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01فSان عبدااحقفSان عبدااحقفSان عبدااحقفSان عبدااحق10641171106411711064117110641171

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-11فSان فاطمةفSان فاطمةفSان فاطمةفSان فاطمة10591691105916911059169110591691

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-29فSان فاطمة الزهراءفSان فاطمة الزهراءفSان فاطمة الزهراءفSان فاطمة الزهراء10371289103712891037128910371289

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-12فSان هاجرفSان هاجرفSان هاجرفSان هاجر10381378103813781038137810381378

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-29فSان يوسففSان يوسففSان يوسففSان يوسف10551012105510121055101210551012

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-19فSاين محمدفSاين محمدفSاين محمدفSاين محمد10561349105613491056134910561349

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-12فSاوي نعميةفSاوي نعميةفSاوي نعميةفSاوي نعمية10641303106413031064130310641303

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-22فSتZس فدوىفSتZس فدوىفSتZس فدوىفSتZس فدوى10701161107011611070116110701161

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-14فSدان جنوىفSدان جنوىفSدان جنوىفSدان جنوى10381065103810651038106510381065

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-25فSون سهامفSون سهامفSون سهامفSون سهام10371008103710081037100810371008

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-01فSون محمدفSون محمدفSون محمدفSون محمد10641160106411601064116010641160

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-02فSوين شC·ءفSوين شC·ءفSوين شC·ءفSوين شC·ء10561300105613001056130010561300

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-09فين مصطفىفين مصطفىفين مصطفىفين مصطفى10641097106410971064109710641097

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-13فهايم سهامفهايم سهامفهايم سهامفهايم سهام10701031107010311070103110701031

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-31فهمي املهديفهمي املهديفهمي املهديفهمي املهدي10581259105812591058125910581259

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-27فهمي حسنفهمي حسنفهمي حسنفهمي حسن10641247106412471064124710641247

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-23فهمي حكميةفهمي حكميةفهمي حكميةفهمي حكمية10581006105810061058100610581006

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-07فهمي حSانفهمي حSانفهمي حSانفهمي حSان10591767105917671059176710591767

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-07فهمي �دجيةفهمي �دجيةفهمي �دجيةفهمي �دجية10701124107011241070112410701124

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-04فهمي زي�بفهمي زي�بفهمي زي�بفهمي زي�ب10561253105612531056125310561253

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-13فهمي سارةفهمي سارةفهمي سارةفهمي سارة10711040107110401071104010711040

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-13فهمي سك_نةفهمي سك_نةفهمي سك_نةفهمي سك_نة10601193106011931060119310601193
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-06فهمي شC·ءفهمي شC·ءفهمي شC·ءفهمي شC·ء10561354105613541056135410561354

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-01فهمي غزالنفهمي غزالنفهمي غزالنفهمي غزالن10601005106010051060100510601005

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-16فهمي كزنةفهمي كزنةفهمي كزنةفهمي كزنة10541183105411831054118310541183

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-12فهمي مرميفهمي مرميفهمي مرميفهمي مرمي10581530105815301058153010581530

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-20فهمي �زهةفهمي �زهةفهمي �زهةفهمي �زهة10551100105511001055110010551100

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-17فهمي حف_ظةفهمي حف_ظةفهمي حف_ظةفهمي حف_ظة10201004102010041020100410201004

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-22فهمي فاطمة الزهراءفهمي فاطمة الزهراءفهمي فاطمة الزهراءفهمي فاطمة الزهراء10411015104110151041101510411015

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-04فهمي لطيفةفهمي لطيفةفهمي لطيفةفهمي لطيفة10611353106113531061135310611353

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-15فهميي سك_نةفهميي سك_نةفهميي سك_نةفهميي سك_نة10421027104210271042102710421027

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-20ففففؤؤؤؤاد Mٔسامءاد Mٔسامءاد Mٔسامءاد Mٔسامء10571460105714601057146010571460

10591580105915801059158010591580àاد مجيàاد مجيàاد مجيàن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-28ففففؤؤؤؤاد مجيUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUنوية اTTTT029

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-05ففففؤؤؤؤاد حسCناءاد حسCناءاد حسCناءاد حسCناء10591646105916461059164610591646

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-18ففففؤؤؤؤاد tرميةاد tرميةاد tرميةاد tرمية10301009103010091030100910301009

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-08ففففؤؤؤؤادي �لميةادي �لميةادي �لميةادي �لمية10531292105312921053129210531292

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-01ففففؤؤؤؤادي tوsرادي tوsرادي tوsرادي tوsر10411011104110111041101110411011

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-24فوزي Mٔمميةفوزي Mٔمميةفوزي Mٔمميةفوزي Mٔممية10701092107010921070109210701092

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-07فوزي �دجيةفوزي �دجيةفوزي �دجيةفوزي �دجية10631341106313411063134110631341

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-18فوزي عصامفوزي عصامفوزي عصامفوزي عصام10301052103010521030105210301052

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-30فوزي فاطمة الزهراءفوزي فاطمة الزهراءفوزي فاطمة الزهراءفوزي فاطمة الزهراء10541206105412061054120610541206

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-14فوزي فدوىفوزي فدوىفوزي فدوىفوزي فدوى10611113106111131061111310611113

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-06فوزي tرميةفوزي tرميةفوزي tرميةفوزي tرمية10551196105511961055119610551196

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-25فوزي محمدفوزي محمدفوزي محمدفوزي محمد10591088105910881059108810591088

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-25فوالن �مسنيفوالن �مسنيفوالن �مسنيفوالن �مسني10491022104910221049102210491022

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-05فو�زو tوsرفو�زو tوsرفو�زو tوsرفو�زو tوsر10571410105714101057141010571410

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-17فوينة حوريةفوينة حوريةفوينة حوريةفوينة حورية10591366105913661059136610591366

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-06فوينة سك_نةفوينة سك_نةفوينة سك_نةفوينة سك_نة10561099105610991056109910561099

017عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-29ف_ربان عبدالعيلف_ربان عبدالعيلف_ربان عبدالعيلف_ربان عبدالعيل10421123104211231042112310421123

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-21فريادي زي�بفريادي زي�بفريادي زي�بفريادي زي�ب10611704106117041061170410611704

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-19ف_ف_ف_ف_يضيضيضيض عبد املنعم عبد املنعم عبد املنعم عبد املنعم10481283104812831048128310481283

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-25ف_اليل ام_نةف_اليل ام_نةف_اليل ام_نةف_اليل ام_نة10611646106116461061164610611646

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-30ف_اليل مرميف_اليل مرميف_اليل مرميف_اليل مرمي10611020106110201061102010611020

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-19قابل الهامقابل الهامقابل الهامقابل الهام10611565106115651061156510611565

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-25قابل سعيدةقابل سعيدةقابل سعيدةقابل سعيدة10461066104610661046106610461066

10631217106312171063121710631217àقابل هنيàقابل هنيàقابل هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-04قابل هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT011

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-14قادري عبد هللاقادري عبد هللاقادري عبد هللاقادري عبد هللا10641265106412651064126510641265

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-21قامسي حسCناءقامسي حسCناءقامسي حسCناءقامسي حسCناء10491256104912561049125610491256

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-18قامسي حف_ظةقامسي حف_ظةقامسي حف_ظةقامسي حف_ظة10371435103714351037143510371435

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-21قامسي سعيدقامسي سعيدقامسي سعيدقامسي سعيد10421010104210101042101010421010

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-09قامسي �رس#نقامسي �رس#نقامسي �رس#نقامسي �رس#ن10531086105310861053108610531086

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-04قامسي هدىقامسي هدىقامسي هدىقامسي هدى10581550105815501058155010581550

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-19قايس مرميقايس مرميقايس مرميقايس مرمي10381131103811311038113110381131

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-13قايس مساملةقايس مساملةقايس مساملةقايس مساملة10531016105310161053101610531016

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-30قاسCميي اسامءقاسCميي اسامءقاسCميي اسامءقاسCميي اسامء10481176104811761048117610481176

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-23قاطف محزةقاطف محزةقاطف محزةقاطف محزة10371168103711681037116810371168

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18قاطف عبد اجلليلقاطف عبد اجلليلقاطف عبد اجلليلقاطف عبد اجلليل10541167105411671054116710541167

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-31قاف سعادقاف سعادقاف سعادقاف سعاد10631377106313771063137710631377

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-01قائد الر�ا جنيبقائد الر�ا جنيبقائد الر�ا جنيبقائد الر�ا جنيب10641181106411811064118110641181

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-03قايدي زهيةقايدي زهيةقايدي زهيةقايدي زهية10491253104912531049125310491253

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-22قVاب فاطمةقVاب فاطمةقVاب فاطمةقVاب فاطمة10611640106116401061164010611640
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-21قVاب مرميقVاب مرميقVاب مرميقVاب مرمي10581606105816061058160610581606

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-12قVايب ٕاميانقVايب ٕاميانقVايب ٕاميانقVايب ٕاميان10381184103811841038118410381184

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-21قVايب سCناءقVايب سCناءقVايب سCناءقVايب سCناء10631392106313921063139210631392

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-13قVاش مرميقVاش مرميقVاش مرميقVاش مرمي10641324106413241064132410641324

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-29ق يس ابÅسامق يس ابÅسامق يس ابÅسامق يس ابÅسام10381194103811941038119410381194

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-24قVالين حمسنقVالين حمسنقVالين حمسنقVالين حمسن10371040103710401037104010371040

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-15قVيل Mٔم_نةقVيل Mٔم_نةقVيل Mٔم_نةقVيل Mٔم_نة10591126105911261059112610591126

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-10قVيبة �دجيةقVيبة �دجيةقVيبة �دجيةقVيبة �دجية10561174105611741056117410561174

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-09قVيل اميانقVيل اميانقVيل اميانقVيل اميان10591172105911721059117210591172

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-03قVيل سك_نةقVيل سك_نةقVيل سك_نةقVيل سك_نة10641060106410601064106010641060

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-24ق�قت عبد الكVريق�قت عبد الكVريق�قت عبد الكVريق�قت عبد الكVري10411052104110521041105210411052

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-20ق´دال ام_نةق´دال ام_نةق´دال ام_نةق´دال ام_نة10491379104913791049137910491379

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-12قدار دنياقدار دنياقدار دنياقدار دنيا10581177105811771058117710581177

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-14قدمار يوسفقدمار يوسفقدمار يوسفقدمار يوسف10591174105911741059117410591174

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-16قدمري Iديةقدمري Iديةقدمري Iديةقدمري Iدية10141207101412071014120710141207

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-23قدوري ا�سقدوري ا�سقدوري ا�سقدوري ا�س10591380105913801059138010591380

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-10قدوري خوقدوري خوقدوري خوقدوري خو����10591528105915281059152810591528

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01قدوري مسريةقدوري مسريةقدوري مسريةقدوري مسرية10481145104811451048114510481145

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-02قدوري *اÒشةقدوري *اÒشةقدوري *اÒشةقدوري *اÒشة10561082105610821056108210561082

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-28قدوري نورةقدوري نورةقدوري نورةقدوري نورة10571124105711241057112410571124

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-10قدوس tوsرقدوس tوsرقدوس tوsرقدوس tوsر10581038105810381058103810581038

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-20قدويس اميانقدويس اميانقدويس اميانقدويس اميان10481232104812321048123210481232

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-14قد#ري حسCناءقد#ري حسCناءقد#ري حسCناءقد#ري حسCناء10611037106110371061103710611037

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-20قد#ري عبد الصمدقد#ري عبد الصمدقد#ري عبد الصمدقد#ري عبد الصمد10611591106115911061159110611591

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-23قد#ري فاطمةقد#ري فاطمةقد#ري فاطمةقد#ري فاطمة10491367104913671049136710491367

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01قد#ري مريةقد#ري مريةقد#ري مريةقد#ري مرية10611209106112091061120910611209

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-17قديوي ابÅسامقديوي ابÅسامقديوي ابÅسامقديوي ابÅسام10541294105412941054129410541294

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-15قذاف موقذاف موقذاف موقذاف موىنىنىنىن10621155106211551062115510621155���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-19قراب شC·ءقراب شC·ءقراب شC·ءقراب شC·ء10611345106113451061134510611345

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-02قرايس Mٔمميةقرايس Mٔمميةقرايس Mٔمميةقرايس Mٔممية10381273103812731038127310381273

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-16قرايس نوالقرايس نوالقرايس نوالقرايس نوال10591546105915461059154610591546

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-04قراشيل سعدقراشيل سعدقراشيل سعدقراشيل سعد10141187101411871014118710141187

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-29قراع �دجيةقراع �دجيةقراع �دجيةقراع �دجية10621213106212131062121310621213���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-14قرايف Mٔسامءقرايف Mٔسامءقرايف Mٔسامءقرايف Mٔسامء10201097102010971020109710201097

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-22قرايف سعادقرايف سعادقرايف سعادقرايف سعاد10381074103810741038107410381074

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-20قرايف tوsرقرايف tوsرقرايف tوsرقرايف tوsر10591268105912681059126810591268

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01قراوي سعادقراوي سعادقراوي سعادقراوي سعاد10621035106210351062103510621035���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-26قر^ل زهورقر^ل زهورقر^ل زهورقر^ل زهور10551101105511011055110110551101

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20قردايل سCناءقردايل سCناءقردايل سCناءقردايل سCناء10631280106312801063128010631280

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-31قريش اسامءقريش اسامءقريش اسامءقريش اسامء10491100104911001049110010491100

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-20قرطويب �رسىقرطويب �رسىقرطويب �رسىقرطويب �رسى10501169105011691050116910501169

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-11قر*اوي محزةقر*اوي محزةقر*اوي محزةقر*اوي محزة10501046105010461050104610501046

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-14قرفاوي جهيانقرفاوي جهيانقرفاوي جهيانقرفاوي جهيان10371149103711491037114910371149

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-24قريف ايوبقريف ايوبقريف ايوبقريف ايوب10641021106410211064102110641021

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-17قرقاب العريبقرقاب العريبقرقاب العريبقرقاب العريب10631303106313031063130310631303

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-30قرقاب ٕالهامقرقاب ٕالهامقرقاب ٕالهامقرقاب ٕالهام10591100105911001059110010591100

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-08قرين عبد الصمدقرين عبد الصمدقرين عبد الصمدقرين عبد الصمد10561027105610271056102710561027

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-16قر�ش *اÒشةقر�ش *اÒشةقر�ش *اÒشةقر�ش *اÒشة10531143105311431053114310531143

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-29قر�يش �سVZةقر�يش �سVZةقر�يش �سVZةقر�يش �سVZة10571256105712561057125610571256
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-21قزيرب ا�سقزيرب ا�سقزيرب ا�سقزيرب ا�س10641125106411251064112510641125

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-04قساس اUراهميقساس اUراهميقساس اUراهميقساس اUراهمي10571213105712131057121310571213

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-14قسام سلمىقسام سلمىقسام سلمىقسام سلمى10371381103713811037138110371381

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-01قسامن �دجيةقسامن �دجيةقسامن �دجيةقسامن �دجية10581572105815721058157210581572

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-03قساموي سعادقساموي سعادقساموي سعادقساموي سعاد10711149107111491071114910711149

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-26قسويم زي�بقسويم زي�بقسويم زي�بقسويم زي�ب10301101103011011030110110301101

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10قسCميي ام_نةقسCميي ام_نةقسCميي ام_نةقسCميي ام_نة10141144101411441014114410141144

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29قشار حسCناءقشار حسCناءقشار حسCناءقشار حسCناء10481251104812511048125110481251

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-05قش _يل Mٓدمقش _يل Mٓدمقش _يل Mٓدمقش _يل Mٓدم10201021102010211020102110201021

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-05قشقار حسامقشقار حسامقشقار حسامقشقار حسام10301123103011231030112310301123

006شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24قصايب �رس#نقصايب �رس#نقصايب �رس#نقصايب �رس#ن10461105104611051046110510461105

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-19قصاري فاطمة الزهراءقصاري فاطمة الزهراءقصاري فاطمة الزهراءقصاري فاطمة الزهراء10371209103712091037120910371209

029الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-05قصباين محزةقصباين محزةقصباين محزةقصباين محزة10611612106116121061161210611612

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-10قصربي سلمىقصربي سلمىقصربي سلمىقصربي سلمى10601333106013331060133310601333

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-15قصيب ملياءقصيب ملياءقصيب ملياءقصيب ملياء10601173106011731060117310601173

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-10قصيب يوسفقصيب يوسفقصيب يوسفقصيب يوسف10551278105512781055127810551278

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-06قرصي زي�بقرصي زي�بقرصي زي�بقرصي زي�ب10601002106010021060100210601002

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-21قصطال فاطمة الزهرةقصطال فاطمة الزهرةقصطال فاطمة الزهرةقصطال فاطمة الزهرة10561050105610501056105010561050

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-28قصوري زي�بقصوري زي�بقصوري زي�بقصوري زي�ب10481152104811521048115210481152

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-15قيص ٕالهامقيص ٕالهامقيص ٕالهامقيص ٕالهام10551159105511591055115910551159

TTTT009نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01قطيب اميانقطيب اميانقطيب اميانقطيب اميان10531169105311691053116910531169

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-17ققوش مرميققوش مرميققوش مرميققوش مرمي10561052105610521056105210561052

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-14قالدي محزةقالدي محزةقالدي محزةقالدي محزة10551377105513771055137710551377

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-29قلميي مرميقلميي مرميقلميي مرميقلميي مرمي10591780105917801059178010591780

10551137105511371055113710551137àاش مجيàاش مجيàاش مجيàون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-30مقمقمقمقاش مجيÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT026

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-16مقمقمقمقري حفصةري حفصةري حفصةري حفصة10561303105613031056130310561303

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-02مقمقمقمقري جهرري جهرري جهرري جهر10611696106116961061169610611696

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-18قSانيب يوسفقSانيب يوسفقSانيب يوسفقSانيب يوسف10711156107111561071115610711156

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-23قSب حفصةقSب حفصةقSب حفصةقSب حفصة10481307104813071048130710481307

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-28قS´اب ابÅسامقS´اب ابÅسامقS´اب ابÅسامقS´اب ابÅسام10621190106211901062119010621190���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-15قSداد ح_اةقSداد ح_اةقSداد ح_اةقSداد ح_اة10381140103811401038114010381140

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-27قSدري �دجيةقSدري �دجيةقSدري �دجيةقSدري �دجية10591607105916071059160710591607

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-22قSدري رضوانقSدري رضوانقSدري رضوانقSدري رضوان10631050106310501063105010631050

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-25قSديل سك_نةقSديل سك_نةقSديل سك_نةقSديل سك_نة10561134105611341056113410561134

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-22ق�ش سلمىق�ش سلمىق�ش سلمىق�ش سلمى10481322104813221048132210481322

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-26قSطاس حسنقSطاس حسنقSطاس حسنقSطاس حسن10711140107111401071114010711140

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-13قSون زي�بقSون زي�بقSون زي�بقSون زي�ب10581337105813371058133710581337

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-07قSني ا�سقSني ا�سقSني ا�سقSني ا�س10411039104110391041103910411039

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-21قهوايش زtر�ءقهوايش زtر�ءقهوايش زtر�ءقهوايش زtر�ء10371101103711011037110110371101

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-21قوس هندقوس هندقوس هندقوس هند10701305107013051070130510701305

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-03قويل رضوانقويل رضوانقويل رضوانقويل رضوان10571073105710731057107310571073

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-25قو#ري سلمىقو#ري سلمىقو#ري سلمىقو#ري سلمى10631180106311801063118010631180

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28قومي قومي قومي قومي حضحضحضحضىىىى10141126101411261014112610141126

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-11قZسوب مSالقZسوب مSالقZسوب مSالقZسوب مSال10541322105413221054132210541322

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-18قZسويم رqاءقZسويم رqاءقZسويم رqاءقZسويم رqاء10581066105810661058106610581066

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-26ق_لش Mٔمميةق_لش Mٔمميةق_لش Mٔمميةق_لش Mٔممية10591114105911141059111410591114

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-15ق_لو عبد الوهابق_لو عبد الوهابق_لو عبد الوهابق_لو عبد الوهاب10581362105813621058136210581362

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-27قميرون �لميةقميرون �لميةقميرون �لميةقميرون �لمية10711179107111791071117910711179

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-03ق_وش فاطمةق_وش فاطمةق_وش فاطمةق_وش فاطمة10371006103710061037100610371006

314/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-10اكبة سCناءاكبة سCناءاكبة سCناءاكبة سCناء10611253106112531061125310611253

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-10اكدي ليىلاكدي ليىلاكدي ليىلاكدي ليىل10491203104912031049120310491203

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-25اكدميي وفاءاكدميي وفاءاكدميي وفاءاكدميي وفاء10551057105510571055105710551057

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-07اكس الشC·ءاكس الشC·ءاكس الشC·ءاكس الشC·ء10631017106310171063101710631017

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-13اكس اكس اكس اكس حضحضحضحضىىىى10201107102011071020110710201107

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-04-22اكرص ا�الماكرص ا�الماكرص ا�الماكرص ا�الم10641002106410021064100210641002

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-15اكعبل شC·ءاكعبل شC·ءاكعبل شC·ءاكعبل شC·ء10371231103712311037123110371231

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01اكمل الشعي _ةاكمل الشعي _ةاكمل الشعي _ةاكمل الشعي _ة10581429105814291058142910581429

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-30اكمل ف�ي�ةاكمل ف�ي�ةاكمل ف�ي�ةاكمل ف�ي�ة10581145105811451058114510581145

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-13اكمل سك_نةاكمل سك_نةاكمل سك_نةاكمل سك_نة10621001106210011062100110621001���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-15اكمل يوسفاكمل يوسفاكمل يوسفاكمل يوسف10591256105912561059125610591256

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-11اكميل سعاداكميل سعاداكميل سعاداكميل سعاد10601326106013261060132610601326

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-11اكميل سعاداكميل سعاداكميل سعاداكميل سعاد10601325106013251060132510601325

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-11اكميل سعاداكميل سعاداكميل سعاداكميل سعاد10601327106013271060132710601327

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-12اكوي غزالناكوي غزالناكوي غزالناكوي غزالن10501123105011231050112310501123

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-31اكوي وفاءاكوي وفاءاكوي وفاءاكوي وفاء10581159105811591058115910581159

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-19اكيو �دجيةاكيو �دجيةاكيو �دجيةاكيو �دجية10611448106114481061144810611448

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt05-01-2000بادي سCناءtبادي سCناءtبادي سCناءtبادي سCناء10581442105814421058144210581442

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt13-09-1997باش اسCيةtباش اسCيةtباش اسCيةtباش اسCية10381130103811301038113010381130

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-13كربوس هاجركربوس هاجركربوس هاجركربوس هاجر10421065104210651042106510421065

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt27-01-1993بوري سارةtبوري سارةtبوري سارةtبوري سارة10701001107010011070100110701001

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt26-11-1997بوري هدىtبوري هدىtبوري هدىtبوري هدى10571193105711931057119310571193

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt20-11-1998بوري هدىtبوري هدىtبوري هدىtبوري هدى10581288105812881058128810581288

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt03-07-1998بيطي Mٔسامءtبيطي Mٔسامءtبيطي Mٔسامءtبيطي Mٔسامء10571233105712331057123310571233

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-07كتيب Mٔمحدكتيب Mٔمحدكتيب Mٔمحدكتيب Mٔمحد10541174105411741054117410541174

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-06كتيب راحبةكتيب راحبةكتيب راحبةكتيب راحبة10571110105711101057111010571110

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-��16ل العيون wرشى��ل العيون wرشى��ل العيون wرشى��ل العيون wرشى10601367106013671060136710601367

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-��28الوي tوsر��الوي tوsر��الوي tوsر��الوي tوsر10531050105310501053105010531050

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�29حييل اميان�حييل اميان�حييل اميان�حييل اميان10601311106013111060131110601311

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-30كدار tوsركدار tوsركدار tوsركدار tوsر10641301106413011064130110641301

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-26كداري *الء ا�#نكداري *الء ا�#نكداري *الء ا�#نكداري *الء ا�#ن10551240105512401055124010551240

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-17كدوش حسCناءكدوش حسCناءكدوش حسCناءكدوش حسCناء10601348106013481060134810601348

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-04كدي اميانكدي اميانكدي اميانكدي اميان10591247105912471059124710591247

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-22كدي كدي كدي كدي حضحضحضحضىىىى10421079104210791042107910421079

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt01-03-2000رات سف_انtرات سف_انtرات سف_انtرات سف_ان10591645105916451059164510591645

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt23-05-1998رازي ابÅسامtرازي ابÅسامtرازي ابÅسامtرازي ابÅسام10381174103811741038117410381174

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt08-09-2000رام زي�بtرام زي�بtرام زي�بtرام زي�ب10601313106013131060131310601313

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt22-05-2000رام ف�ي�ةtرام ف�ي�ةtرام ف�ي�ةtرام ف�ي�ة10701235107012351070123510701235

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt04-03-1999رام مرميtرام مرميtرام مرميtرام مرمي10501140105011401050114010501140

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt18-09-2000رام يوسفtرام يوسفtرام يوسفtرام يوسف10491333104913331049133310491333

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt12-04-2000رامز امميةtرامز امميةtرامز امميةtرامز اممية10491301104913011049130110491301

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt01-01-1998رايم وفاءtرايم وفاءtرايم وفاءtرايم وفاء10571198105711981057119810571198

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt19-01-1998را�يش فاطمة الزهراءtرا�يش فاطمة الزهراءtرا�يش فاطمة الزهراءtرا�يش فاطمة الزهراء10631116106311161063111610631116

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt29-06-1994ريب فريوزtريب فريوزtريب فريوزtريب فريوز10371035103710351037103510371035

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt21-11-2001رت زي�بtرت زي�بtرت زي�بtرت زي�ب10601374106013741060137410601374

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt11-01-1996ريت يوسفtريت يوسفtريت يوسفtريت يوسف10411034104110341041103410411034

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt28-10-2001رتيل سك_نةtرتيل سك_نةtرتيل سك_نةtرتيل سك_نة10571583105715831057158310571583

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt15-01-1995رمجي اسCيةtرمجي اسCيةtرمجي اسCيةtرمجي اسCية10581045105810451058104510581045

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt30-08-1999رج_د �دجيةtرج_د �دجيةtرج_د �دجيةtرج_د �دجية10551218105512181055121810551218
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt02-06-1997رداد مرميtرداد مرميtرداد مرميtرداد مرمي10581141105811411058114110581141

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt01-11-1999رداين زي�بtرداين زي�بtرداين زي�بtرداين زي�ب10641263106412631064126310641263

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt03-12-1997ردول بtردول بtردول بtردول بثثثثSZةSZةSZةSZة10591276105912761059127610591276

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt01-08-1995رزازي محمدtرزازي محمدtرزازي محمدtرزازي محمد10641024106410241064102410641024

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt14-03-1999رزال نورةtرزال نورةtرزال نورةtرزال نورة10481222104812221048122210481222

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt01-02-1993رزان حف_ظةtرزان حف_ظةtرزان حف_ظةtرزان حف_ظة10491003104910031049100310491003

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt29-11-1998رزي tوsرtرزي tوsرtرزي tوsرtرزي tوsر10491215104912151049121510491215

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt16-03-2000رس tوsرtرس tوsرtرس tوsرtرس tوsر10461070104610701046107010461070

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt02-06-1998رشال اميانtرشال اميانtرشال اميانtرشال اميان10711099107110991071109910711099

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt18-02-2002رماح ابÅسامtرماح ابÅسامtرماح ابÅسامtرماح ابÅسام10481398104813981048139810481398

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt02-11-1997رمة ٕامانtرمة ٕامانtرمة ٕامانtرمة ٕامان10621083106210831062108310621083���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt02-10-1997رمو Mٔمالtرمو Mٔمالtرمو Mٔمالtرمو Mٔمال10411068104110681041106810411068

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt27-06-2000رموش صاtرموش صاtرموش صاtرموش صاحلحلحلحل10611539106115391061153910611539

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt15-02-2000رموش فاطمةtرموش فاطمةtرموش فاطمةtرموش فاطمة10611490106114901061149010611490

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt07-07-2001رموطي امالtرموطي امالtرموطي امالtرموطي امال10621300106213001062130010621300���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt28-08-2000رموع رqاءtرموع رqاءtرموع رqاءtرموع رqاء10371413103714131037141310371413

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt02-01-1993رمون دنياtرمون دنياtرمون دنياtرمون دنيا10371004103710041037100410371004

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt28-09-1995رن ٕاUراهميtرن ٕاUراهميtرن ٕاUراهميtرن ٕاUراهمي10641032106410321064103210641032

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt14-07-1998رين هدىtرين هدىtرين هدىtرين هدى10531123105311231053112310531123

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt08-12-1997روايش هنيدةtروايش هنيدةtروايش هنيدةtروايش هنيدة10541123105411231054112310541123

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt07-10-2000رواtرواtرواtرواضضضض اtرام اtرام اtرام اtرام10531246105312461053124610531246

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt03-12-1995رواtرواtرواtرواضضضض خو خو خو خو����10381059103810591038105910381059

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt27-06-1995رواtرواtرواtرواضضضض محمد محمد محمد محمد10551045105510451055104510551045

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt08-03-2000روج اUراهميtروج اUراهميtروج اUراهميtروج اUراهمي10611499106114991061149910611499

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt24-08-1998روج حسCناءtروج حسCناءtروج حسCناءtروج حسCناء10541155105411551054115510541155

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt13-04-2001روج زي�بtروج زي�بtروج زي�بtروج زي�ب10301125103011251030112510301125

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt09-12-1999روج جهرtروج جهرtروج جهرtروج جهر10461068104610681046106810461068

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt08-08-1999رودي اميانtرودي اميانtرودي اميانtرودي اميان10481254104812541048125410481254

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt19-03-2001روم Mٔروىtروم Mٔروىtروم Mٔروىtروم Mٔروى10531268105312681053126810531268

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt17-08-1999روم ٕاميانtروم ٕاميانtروم ٕاميانtروم ٕاميان10571371105713711057137110571371

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt12-12-1995روم �دجيةtروم �دجيةtروم �دجيةtروم �دجية10371087103710871037108710371087

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt16-10-2001روم مSريtروم مSريtروم مSريtروم مSري10611686106116861061168610611686

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt04-11-1996رويم مسريةtرويم مسريةtرويم مسريةtرويم مسرية10501073105010731050107310501073

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt17-10-2001رويم هبةtرويم هبةtرويم هبةtرويم هبة10381397103813971038139710381397

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt11-09-1997رويطي يوسفtرويطي يوسفtرويطي يوسفtرويطي يوسف10371178103711781037117810371178

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt18-12-1999ري محمدtري محمدtري محمدtري محمد10381284103812841038128410381284

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt28-01-1996رجية سك_نةtرجية سك_نةtرجية سك_نةtرجية سك_نة10611088106110881061108810611088

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt31-12-1998ر#ريد سCناءtر#ريد سCناءtر#ريد سCناءtر#ريد سCناء10591424105914241059142410591424

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt03-10-1996ر�ش ٕاميانtر�ش ٕاميانtر�ش ٕاميانtر�ش ٕاميان10491095104910951049109510491095

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt10-01-2000رمي هللا حسCناءtرمي هللا حسCناءtرمي هللا حسCناءtرمي هللا حسCناء10641285106412851064128510641285

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt19-02-2000رمي اميانtرمي اميانtرمي اميانtرمي اميان10561286105612861056128610561286

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt05-04-1993رمي wرشىtرمي wرشىtرمي wرشىtرمي wرشى10591006105910061059100610591006

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt21-08-1998رمي حSانtرمي حSانtرمي حSانtرمي حSان10481190104811901048119010481190

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt26-06-1998رمي دنياtرمي دنياtرمي دنياtرمي دنيا10601140106011401060114010601140

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt04-06-2000رمي زهرةtرمي زهرةtرمي زهرةtرمي زهرة10711187107111871071118710711187

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt08-07-1998رمي زي�بtرمي زي�بtرمي زي�بtرمي زي�ب10561155105611551056115510561155

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt01-07-1999رمي شC·ءtرمي شC·ءtرمي شC·ءtرمي شC·ء10591522105915221059152210591522

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt29-03-1999رمي tرمي tرمي tرمي حضحضحضحضىىىى10571327105713271057132710571327

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt29-08-1999رمي غزالنtرمي غزالنtرمي غزالنtرمي غزالن10411140104111401041114010411140
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt14-11-1997رمي لطيفةtرمي لطيفةtرمي لطيفةtرمي لطيفة10561109105611091056110910561109

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt16-07-2000رمي محمدtرمي محمدtرمي محمدtرمي محمد10331053103310531033105310331053

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt09-10-1995رمي محمدtرمي محمدtرمي محمدtرمي محمد10591096105910961059109610591096

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt13-08-1999رمي �سCميةtرمي �سCميةtرمي �سCميةtرمي �سCمية10611419106114191061141910611419

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt04-04-2001رمي نورةtرمي نورةtرمي نورةtرمي نورة10601350106013501060135010601350

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt11-05-1995رمي هاجرtرمي هاجرtرمي هاجرtرمي هاجر10371067103710671037106710371067

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt26-08-1998رمية فايديtرمية فايديtرمية فايديtرمية فايدي10591370105913701059137010591370

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt29-10-2001رميو الرشقاويةtرميو الرشقاويةtرميو الرشقاويةtرميو الرشقاوية10571584105715841057158410571584

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt04-04-1997رميي ازهورtرميي ازهورtرميي ازهورtرميي ازهور10581135105811351058113510581135

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt15-03-1993رميي بوشعيبtرميي بوشعيبtرميي بوشعيبtرميي بوشعيب10701003107010031070100310701003

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt24-07-1999رميي حسCناءtرميي حسCناءtرميي حسCناءtرميي حسCناء10601223106012231060122310601223

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt23-09-1997رميي شC·ءtرميي شC·ءtرميي شC·ءtرميي شC·ء10581166105811661058116610581166

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt20-03-1993رميي معرtرميي معرtرميي معرtرميي معر10381002103810021038100210381002

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt28-06-2000رميي يوسفtرميي يوسفtرميي يوسفtرميي يوسف10571484105714841057148410571484

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt18-05-1999رينات حسامtرينات حسامtرينات حسامtرينات حسام10381231103812311038123110381231

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt05-04-1999ريود مرميtريود مرميtريود مرميtريود مرمي10541199105411991054119910541199

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt14-10-1993سار محمدtسار محمدtسار محمدtسار محمد10381012103810121038101210381012

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt12-01-1995سCباوي MٔيوبtسCباوي MٔيوبtسCباوي MٔيوبtسCباوي Mٔيوب10581044105810441058104410581044

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt20-02-1999سوس التباريةtسوس التباريةtسوس التباريةtسوس التبارية10631198106311981063119810631198

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt03-09-2001سCمي العلوي شC·ءtسCمي العلوي شC·ءtسCمي العلوي شC·ءtسCمي العلوي شC·ء10491384104913841049138410491384

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-�18صا Mٔممية�صا Mٔممية�صا Mٔممية�صا Mٔممية10381376103813761038137610381376

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-�18صاب فاطمة�صاب فاطمة�صاب فاطمة�صاب فاطمة10531193105311931053119310531193

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-�14صاعي غيتة�صاعي غيتة�صاعي غيتة�صاعي غيتة10561128105611281056112810561128

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-�04صام Mٔسامء�صام Mٔسامء�صام Mٔسامء�صام Mٔسامء10371159103711591037115910371159

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-�20صيب اممية�صيب اممية�صيب اممية�صيب اممية10591269105912691059126910591269

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-�04طا سك_نة�طا سك_نة�طا سك_نة�طا سك_نة10411217104112171041121710411217

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�24طا مSال�طا مSال�طا مSال�طا مSال10411183104111831041118310411183

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-�05عاس مرمي�عاس مرمي�عاس مرمي�عاس مرمي10411069104110691041106910411069

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-�30عاليط �رسى�عاليط �رسى�عاليط �رسى�عاليط �رسى10611425106114251061142510611425

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-�07عب Mٔممية�عب Mٔممية�عب Mٔممية�عب Mٔممية10201035102010351020103510201035

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-�25عبة عبدالغاين�عبة عبدالغاين�عبة عبدالغاين�عبة عبدالغاين10531084105310841053108410531084

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-�21عوش wرشى�عوش wرشى�عوش wرشى�عوش wرشى10601046106010461060104610601046

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-�06عيدي نورة�عيدي نورة�عيدي نورة�عيدي نورة10571547105715471057154710571547

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�14م Mٔمني�م Mٔمني�م Mٔمني�م Mٔمني10301109103011091030110910301109

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-19لكلكلكلكياط سك_نةياط سك_نةياط سك_نةياط سك_نة10701119107011191070111910701119

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-31لكلكلكلكمي فاطمةمي فاطمةمي فاطمةمي فاطمة10301020103010201030102010301020

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-01كام qاللكام qاللكام qاللكام qالل10631098106310981063109810631098

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-01كامل ٕاميانكامل ٕاميانكامل ٕاميانكامل ٕاميان10531299105312991053129910531299

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-08كامل حف_ظةكامل حف_ظةكامل حف_ظةكامل حف_ظة10591212105912121059121210591212

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-10كامل ركامل ركامل ركامل رىضىضىضىض10611380106113801061138010611380

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-05كامل زي�بكامل زي�بكامل زي�بكامل زي�ب10711102107111021071110210711102

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-16كامل سعيدةكامل سعيدةكامل سعيدةكامل سعيدة10531011105310111053101110531011

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-09كامل شC·ءكامل شC·ءكامل شC·ءكامل شC·ء10481248104812481048124810481248

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-16كامل شC·ءكامل شC·ءكامل شC·ءكامل شC·ء10591530105915301059153010591530

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-16كامل فاطمة الزهراءكامل فاطمة الزهراءكامل فاطمة الزهراءكامل فاطمة الزهراء10591601105916011059160110591601

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-02كامل نعميةكامل نعميةكامل نعميةكامل نعمية10611279106112791061127910611279

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-24كامل يو�سكامل يو�سكامل يو�سكامل يو�س10481048104810481048104810481048

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-10كاميل ركاميل ركاميل ركاميل رىضىضىضىض10371362103713621037136210371362

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-25كامن فاطنةكامن فاطنةكامن فاطنةكامن فاطنة10481123104811231048112310481123
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-08مكمكمكمكخو فخو فخو فخو فؤؤؤؤاداداداد10371420103714201037142010371420

TTTT004نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-10مكمكمكمكط جنوىط جنوىط جنوىط جنوى10641072106410721064107210641072

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-09مكمكمكمكاكم �زهةاكم �زهةاكم �زهةاكم �زهة10591583105915831059158310591583

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-07مكمكمكمكوىس �دجيةوىس �دجيةوىس �دجيةوىس �دجية10371022103710221037102210371022

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-16مكمكمكمكيل محزةيل محزةيل محزةيل محزة10611698106116981061169810611698

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-28مكمكمكمكيل مرمييل مرمييل مرمييل مرمي10141234101412341014123410141234

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-05مكمكمكمكيل �سنييل �سنييل �سنييل �سني10141231101412311014123110141231

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-18كنايل ٕاtرامكنايل ٕاtرامكنايل ٕاtرامكنايل ٕاtرام10541219105412191054121910541219

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-30كنايل حSانكنايل حSانكنايل حSانكنايل حSان10571408105714081057140810571408

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-13كنان ماريةكنان ماريةكنان ماريةكنان مارية10491020104910201049102010491020

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-19كنتور رمحةكنتور رمحةكنتور رمحةكنتور رمحة10701304107013041070130410701304

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-01كنتوكنتوكنتوكنتو���� م_نة م_نة م_نة م_نة10611069106110691061106910611069

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-05كندويل محمدكندويل محمدكندويل محمدكندويل محمد10581387105813871058138710581387

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-28كندي فدوىكندي فدوىكندي فدوىكندي فدوى10701164107011641070116410701164

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01كندي محمدكندي محمدكندي محمدكندي محمد10591385105913851059138510591385

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-10كزنة ايبكزنة ايبكزنة ايبكزنة ايب10711122107111221071112210711122

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-13كنعان ف�ي�ةكنعان ف�ي�ةكنعان ف�ي�ةكنعان ف�ي�ة10551325105513251055132510551325

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-13كنكو ايوبكنكو ايوبكنكو ايوبكنكو ايوب10701102107011021070110210701102

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-06كنوين هاجركنوين هاجركنوين هاجركنوين هاجر10491237104912371049123710491237

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt25-05-1998واغي �ا�tواغي �ا�tواغي �ا�tواغي �ا�10591338105913381059133810591338

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt31-01-1998وان فامضةtوان فامضةtوان فامضةtوان فامضة10141077101410771014107710141077

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt24-01-2001وøري فاطمة الزهراءtوøري فاطمة الزهراءtوøري فاطمة الزهراءtوøري فاطمة الزهراء10551330105513301055133010551330

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt26-08-1998وتيل �دجيةtوتيل �دجيةtوتيل �دجيةtوتيل �دجية10211029102110291021102910211029

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt19-03-2000وsر �دجيةtوsر �دجيةtوsر �دجيةtوsر �دجية10561293105612931056129310561293

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt21-01-2001وsري هبةtوsري هبةtوsري هبةtوsري هبة10601341106013411060134110601341

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt16-01-1999وجت حSانtوجت حSانtوجت حSانtوجت حSان10541178105411781054117810541178

026الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt23-07-2000ودة اميانtودة اميانtودة اميانtودة اميان10611546106115461061154610611546

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt26-10-2000ودمار مرميtودمار مرميtودمار مرميtودمار مرمي10481338104813381048133810481338

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt25-02-2001ودية سلمىtودية سلمىtودية سلمىtودية سلمى10581582105815821058158210581582

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt31-07-1997ورماج اtرامtورماج اtرامtورماج اtرامtورماج اtرام10541106105411061054110610541106

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt19-01-1999وريفة فدوىtوريفة فدوىtوريفة فدوىtوريفة فدوى10481213104812131048121310481213

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt02-10-1995وزة هدىtوزة هدىtوزة هدىtوزة هدى10531036105310361053103610531036

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt20-09-1999وزوtوزوtوزوtوزوضضضض حسCناء حسCناء حسCناء حسCناء10381261103812611038126110381261

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt13-05-2000وسان اميانtوسان اميانtوسان اميانtوسان اميان10541265105412651054126510541265

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt08-02-1999وسان محمدtوسان محمدtوسان محمدtوسان محمد10551183105511831055118310551183

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt16-03-2000وط Mٔسامةtوط Mٔسامةtوط Mٔسامةtوط Mٔسامة10381303103813031038130310381303

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt12-09-2000و*يل �ا�tو*يل �ا�tو*يل �ا�tو*يل �ا�10581520105815201058152010581520

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt05-11-1998وفة خوtوفة خوtوفة خوtوفة خو����10571268105712681057126810571268

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt19-04-2001وtو عتيقةtوtو عتيقةtوtو عتيقةtوtو عتيقة10371456103714561037145610371456

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt20-12-1997وماز#ر سعيدtوماز#ر سعيدtوماز#ر سعيدtوماز#ر سعيد10481159104811591048115910481159

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt24-06-1998ومايض زي�بtومايض زي�بtومايض زي�بtومايض زي�ب10501116105011161050111610501116

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt24-11-1999ونة Mٔسامءtونة Mٔسامءtونة Mٔسامءtونة Mٔسامء10481276104812761048127610481276

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt27-12-2000وين اميانtوين اميانtوين اميانtوين اميان10371431103714311037143110371431

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt15-03-1999وين سك_نةtوين سك_نةtوين سك_نةtوين سك_نة10481223104812231048122310481223

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt26-11-2000و�س ^يه �ا�tو�س ^يه �ا�tو�س ^يه �ا�tو�س ^يه �ا�10561350105613501056135010561350

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt19-09-1995يال الهامtيال الهامtيال الهامtيال الهام10541046105410461054104610541046

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt20-08-1995يتو مليكةtيتو مليكةtيتو مليكةtيتو مليكة10551050105510501055105010551050

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-14كريي ٕاميانكريي ٕاميانكريي ٕاميانكريي ٕاميان10491225104912251049122510491225

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt24-01-1998ياليل م_نةtياليل م_نةtياليل م_نةtياليل م_نة10631118106311181063111810631118
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt07-10-1999يالين بوشعيبtيالين بوشعيبtيالين بوشعيبtيالين بوشعيب10631244106312441063124410631244

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt30-07-2000يالين ر�الtيالين ر�الtيالين ر�الtيالين ر�ال10641329106413291064132910641329

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt30-04-1995يالين عزا�#نtيالين عزا�#نtيالين عزا�#نtيالين عزا�#ن10621018106210181062101810621018���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt05-11-2001يناين ابÅسامtيناين ابÅسامtيناين ابÅسامtيناين ابÅسام10491388104913881049138810491388

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-23گگگگنوح وئامنوح وئامنوح وئامنوح وئام10591072105910721059107210591072

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-31الديب مرميالديب مرميالديب مرميالديب مرمي10481253104812531048125310481253

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-06المع محمدالمع محمدالمع محمدالمع محمد10491316104913161049131610491316

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-02المSت غزالنالمSت غزالنالمSت غزالنالمSت غزالن10551306105513061055130610551306

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-29اليم شC·ءاليم شC·ءاليم شC·ءاليم شC·ء10611289106112891061128910611289

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-27اليم �سنياليم �سنياليم �سنياليم �سني10381277103812771038127710381277

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-21المني اtرامالمني اtرامالمني اtرامالمني اtرام10201160102011601020116010201160

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-01المني محزةالمني محزةالمني محزةالمني محزة10481096104810961048109610481096

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-13لب´اوي فاطمةلب´اوي فاطمةلب´اوي فاطمةلب´اوي فاطمة10711006107110061071100610711006

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-13لبجييل Mٔيوبلبجييل Mٔيوبلبجييل Mٔيوبلبجييل Mٔيوب10371269103712691037126910371269

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-01لبجييل وسCميلبجييل وسCميلبجييل وسCميلبجييل وسCمي10591644105916441059164410591644

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-15لبجيوي غيلبجيوي غيلبجيوي غيلبجيوي غيثثثثةةةة10491056104910561049105610491056

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06لبحيلبحيلبحيلبحيحححح وليد وليد وليد وليد10571411105714111057141110571411

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-13لبداوي مرميلبداوي مرميلبداوي مرميلبداوي مرمي10411177104111771041117710411177

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-25لرباردي عبد السالملرباردي عبد السالملرباردي عبد السالملرباردي عبد السالم10571433105714331057143310571433

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-23لربامهي مسريةلربامهي مسريةلربامهي مسريةلربامهي مسرية10581192105811921058119210581192

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-03لرب#يك فدوىلرب#يك فدوىلرب#يك فدوىلرب#يك فدوى10501030105010301050103010501030

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-18لزبار �ا�لزبار �ا�لزبار �ا�لزبار �ا�10481237104812371048123710481237

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-12لزبع ف�ي�ةلزبع ف�ي�ةلزبع ف�ي�ةلزبع ف�ي�ة10501009105010091050100910501009

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-13لبصوري وفاءلبصوري وفاءلبصوري وفاءلبصوري وفاء10541193105411931054119310541193

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-12لبطميي املعطيلبطميي املعطيلبطميي املعطيلبطميي املعطي10571039105710391057103910571039

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-21لبعيليك عبد اجلليللبعيليك عبد اجلليللبعيليك عبد اجلليللبعيليك عبد اجلليل10571577105715771057157710571577

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-22لبكر ف�ي�ةلبكر ف�ي�ةلبكر ف�ي�ةلبكر ف�ي�ة10571091105710911057109110571091

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-22لبىن ق_رصلبىن ق_رصلبىن ق_رصلبىن ق_رص10581393105813931058139310581393

10411219104112191041121910411219àان هنيàان هنيàان هنيàن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-14(هب(هب(هب(هبان هنيUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاU026ا

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-29لبورش tوsرلبورش tوsرلبورش tوsرلبورش tوsر10631253106312531063125310631253

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-09لبو�ش رق_ةلبو�ش رق_ةلبو�ش رق_ةلبو�ش رق_ة10491183104911831049118310491183

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-20لبيدي مرميلبيدي مرميلبيدي مرميلبيدي مرمي10371383103713831037138310371383

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-09لبيض اسامءلبيض اسامءلبيض اسامءلبيض اسامء10571509105715091057150910571509

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-05لبيض اtراملبيض اtراملبيض اtراملبيض اtرام10371445103714451037144510371445

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14لبيض ٕاميانلبيض ٕاميانلبيض ٕاميانلبيض ٕاميان10371245103712451037124510371245

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-15لبيض حفصةلبيض حفصةلبيض حفصةلبيض حفصة10551108105511081055110810551108

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-31لبيض حSانلبيض حSانلبيض حSانلبيض حSان10601184106011841060118410601184

021اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-05لبيض سوم_ةلبيض سوم_ةلبيض سوم_ةلبيض سوم_ة10411117104111171041111710411117

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28لبيض صف_ةلبيض صف_ةلبيض صف_ةلبيض صف_ة10591590105915901059159010591590

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-25لبيض مرميلبيض مرميلبيض مرميلبيض مرمي10481290104812901048129010481290

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-11لبيض مرميلبيض مرميلبيض مرميلبيض مرمي10601057106010571060105710601057

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-05لبيض مSاللبيض مSاللبيض مSاللبيض مSال10421058104210581042105810421058

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-01لبيض نعميةلبيض نعميةلبيض نعميةلبيض نعمية10581321105813211058132110581321

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-23لبيض هدىلبيض هدىلبيض هدىلبيض هدى10571527105715271057152710571527

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-05لبيض وئاملبيض وئاملبيض وئاملبيض وئام10411239104112391041123910411239

ي ٕامياني ٕامياني ٕامياني ٕاميان10491158104911581049115810491158 034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-01لبهيلبهيلبهيلبهي����

ي محمدي محمدي محمدي محمد10571191105711911057119110571191 010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-17لبهيلبهيلبهيلبهي����

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-01حلايفي حلايفي حلايفي حلايفي ����اداداداد10591145105911451059114510591145

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-05حلبايل شC·ءحلبايل شC·ءحلبايل شC·ءحلبايل شC·ء10561157105611571056115710561157
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-05حلبق tوsرحلبق tوsرحلبق tوsرحلبق tوsر10491033104910331049103310491033

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-15حلبريي �دجيةحلبريي �دجيةحلبريي �دجيةحلبريي �دجية10631003106310031063100310631003

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-30حلرش Mٔمالحلرش Mٔمالحلرش Mٔمالحلرش Mٔمال10501024105010241050102410501024

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-23حلرش ا�سحلرش ا�سحلرش ا�سحلرش ا�س10581367105813671058136710581367

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-12حلرش �دجيةحلرش �دجيةحلرش �دجيةحلرش �دجية10411100104111001041110010411100

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-24حلرش زي�بحلرش زي�بحلرش زي�بحلرش زي�ب10381209103812091038120910381209

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-22حلرش سك_نةحلرش سك_نةحلرش سك_نةحلرش سك_نة10491347104913471049134710491347

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-20حلرش فاطمةحلرش فاطمةحلرش فاطمةحلرش فاطمة10641055106410551064105510641055

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-28حلرش فاطمة الزهراءحلرش فاطمة الزهراءحلرش فاطمة الزهراءحلرش فاطمة الزهراء10371339103713391037133910371339

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-13حلرش م_نةحلرش م_نةحلرش م_نةحلرش م_نة10491171104911711049117110491171

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-26حلرش �سنيحلرش �سنيحلرش �سنيحلرش �سني10591202105912021059120210591202

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-10حلرور زهريحلرور زهريحلرور زهريحلرور زهري10571194105711941057119410571194

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-22حلرور مسريحلرور مسريحلرور مسريحلرور مسري10211007102110071021100710211007

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-02حلرويش فاطمةحلرويش فاطمةحلرويش فاطمةحلرويش فاطمة10591657105916571059165710591657

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-21حلر#زي Mٔمالحلر#زي Mٔمالحلر#زي Mٔمالحلر#زي Mٔمال10631389106313891063138910631389

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-27حلزام ماريةحلزام ماريةحلزام ماريةحلزام مارية10561164105611641056116410561164

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-02حلسوك مرميحلسوك مرميحلسوك مرميحلسوك مرمي10561193105611931056119310561193

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-10حلسوك مرميحلسوك مرميحلسوك مرميحلسوك مرمي10571549105715491057154910571549

10561017105610171056101710561017óحلسوين عبدإالóحلسوين عبدإالóحلسوين عبدإالóيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-20حلسوين عبدإالSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS001الالالالثثثثانوية التق

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-04حلسZين ام_نةحلسZين ام_نةحلسZين ام_نةحلسZين ام_نة10621149106211491062114910621149���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-29حلسZين tوsرحلسZين tوsرحلسZين tوsرحلسZين tوsر10381390103813901038139010381390

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-16حلسZين مروانحلسZين مروانحلسZين مروانحلسZين مروان10411168104111681041116810411168

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-16حلصايب فاطمة الزهراءحلصايب فاطمة الزهراءحلصايب فاطمة الزهراءحلصايب فاطمة الزهراء10481306104813061048130610481306

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-20حلرض شC·ءحلرض شC·ءحلرض شC·ءحلرض شC·ء10641260106412601064126010641260

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-18حلف_ظ حسCناءحلف_ظ حسCناءحلف_ظ حسCناءحلف_ظ حسCناء10371208103712081037120810371208

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-26حللو اميانحللو اميانحللو اميانحللو اميان10481001104810011048100110481001

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-01حللو حسCناءحللو حسCناءحللو حسCناءحللو حسCناء10611005106110051061100510611005

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-03حللو �ا�حللو �ا�حللو �ا�حللو �ا�10641177106411771064117710641177

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-25حللو �دجيةحللو �دجيةحللو �دجيةحللو �دجية10301077103010771030107710301077

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01حللو خوحللو خوحللو خوحللو خو����10621141106211411062114110621141���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-02حللو دنياحللو دنياحللو دنياحللو دنيا10201108102011081020110810201108

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-09حللو سارةحللو سارةحللو سارةحللو سارة10381096103810961038109610381096

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-03حللو عفافحللو عفافحللو عفافحللو عفاف10611008106110081061100810611008

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-24حللو غزالنحللو غزالنحللو غزالنحللو غزالن10591833105918331059183310591833

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-10حللو ليىلحللو ليىلحللو ليىلحللو ليىل10591479105914791059147910591479

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-11حليل ٕاميانحليل ٕاميانحليل ٕاميانحليل ٕاميان10481147104811471048114710481147

037الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-16محلادي �دجيةمحلادي �دجيةمحلادي �دجيةمحلادي �دجية10381359103813591038135910381359

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-05محلام جنوىمحلام جنوىمحلام جنوىمحلام جنوى10211026102110261021102610211026

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-10محلايم سهاممحلايم سهاممحلايم سهاممحلايم سهام10631206106312061063120610631206

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-16محلر Mٔسامءمحلر Mٔسامءمحلر Mٔسامءمحلر Mٔسامء10701107107011071070110710701107

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-10محلين مVاركةمحلين مVاركةمحلين مVاركةمحلين مVاركة10371063103710631037106310371063

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-07محلودي سلمىمحلودي سلمىمحلودي سلمىمحلودي سلمى10141054101410541014105410141054

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01محلوزي ماريةمحلوزي ماريةمحلوزي ماريةمحلوزي مارية10541126105411261054112610541126

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-23محلو#ن سك_نةمحلو#ن سك_نةمحلو#ن سك_نةمحلو#ن سك_نة10141191101411911014119110141191

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-22محليدي توف_قمحليدي توف_قمحليدي توف_قمحليدي توف_ق10481073104810731048107310481073

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-03محليدي حVيبةمحليدي حVيبةمحليدي حVيبةمحليدي حVيبة10621287106212871062128710621287���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-05محليدي هندمحليدي هندمحليدي هندمحليدي هند10481013104810131048101310481013

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-10محلريي سهاممحلريي سهاممحلريي سهاممحلريي سهام10211036102110361021103610211036

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-09محلريي وفاءمحلريي وفاءمحلريي وفاءمحلريي وفاء10581071105810711058107110581071
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-01حلنني باللحلنني باللحلنني باللحلنني بالل10641323106413231064132310641323

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-10حلوك شC·ءحلوك شC·ءحلوك شC·ءحلوك شC·ء10641397106413971064139710641397

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-26خلال يو�سخلال يو�سخلال يو�سخلال يو�س10601125106011251060112510601125

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-26خلبVZة شC·ءخلبVZة شC·ءخلبVZة شC·ءخلبVZة شC·ء10611386106113861061138610611386

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-03خلشا فدوىخلشا فدوىخلشا فدوىخلشا فدوى10581324105813241058132410581324

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-24خلصايص زtر�ءخلصايص زtر�ءخلصايص زtر�ءخلصايص زtر�ء10381395103813951038139510381395

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03خلرض رخلرض رخلرض رخلرض رىضىضىضىض10481210104812101048121010481210

10381177103811771038117710381177àخلرض هنيàخلرض هنيàخلرض هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-11خلرض هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-11-15خلالدي �دجيةخلالدي �دجيةخلالدي �دجيةخلالدي �دجية10411030104110301041103010411030

10541112105411121054111210541112àخلاليل هنيàخلاليل هنيàخلاليل هنيàيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-11خلاليل هنيMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT018

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-01خللييل ام_نةخللييل ام_نةخللييل ام_نةخللييل ام_نة10561222105612221056122210561222

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-05مخلريي ودادمخلريي ودادمخلريي ودادمخلريي وداد10621234106212341062123410621234���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-04خلواøري Mٔمينخلواøري Mٔمينخلواøري Mٔمينخلواøري Mٔمين10711128107111281071112810711128

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-04خلواøري Iديةخلواøري Iديةخلواøري Iديةخلواøري Iدية10591614105916141059161410591614

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15خلواqة زي�بخلواqة زي�بخلواqة زي�بخلواqة زي�ب10481333104813331048133310481333

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-23خليار Mٔسامءخليار Mٔسامءخليار Mٔسامءخليار Mٔسامء10591029105910291059102910591029

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-07خليار Mٔمميةخليار Mٔمميةخليار Mٔمميةخليار Mٔممية10611660106116601061166010611660

10541220105412201054122010541220àو عبtلرàو عبtلرàو عبtلرàو عبtيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-21لرMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT023

028الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-19لروش دنيالروش دنيالروش دنيالروش دنيا10571556105715561057155610571556

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-03لزرق اميانلزرق اميانلزرق اميانلزرق اميان10541138105411381054113810541138

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-07لزرق فاطمة الزهراءلزرق فاطمة الزهراءلزرق فاطمة الزهراءلزرق فاطمة الزهراء10531059105310591053105910531059

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-19لزرق مرميلزرق مرميلزرق مرميلزرق مرمي10701217107012171070121710701217

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-13لزرق يوسفلزرق يوسفلزرق يوسفلزرق يوسف10551062105510621055106210551062

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-17لزعر امنيلزعر امنيلزعر امنيلزعر امني10701191107011911070119110701191

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-13لزهاري مرميلزهاري مرميلزهاري مرميلزهاري مرمي10531010105310101053101010531010

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-01لزهاري يوسفلزهاري يوسفلزهاري يوسفلزهاري يوسف10581489105814891058148910581489

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-02لزهر محمدلزهر محمدلزهر محمدلزهر محمد10641367106413671064136710641367

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-09لشÅ_وي محزةلشÅ_وي محزةلشÅ_وي محزةلشÅ_وي محزة10571249105712491057124910571249

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-21لشعل امنيلشعل امنيلشعل امنيلشعل امني10581469105814691058146910581469

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-03لشعل رضالشعل رضالشعل رضالشعل رضا10571119105711191057111910571119

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-03لشقر MٔسCيةلشقر MٔسCيةلشقر MٔسCيةلشقر MٔسCية10611172106111721061117210611172

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-08لشقر شC·ءلشقر شC·ءلشقر شC·ءلشقر شC·ء10301062103010621030106210301062

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-22لشهب اسامةلشهب اسامةلشهب اسامةلشهب اسامة10631009106310091063100910631009

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-26لشهب سهاملشهب سهاملشهب سهاملشهب سهام10491349104913491049134910491349

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-18لشهب فاطمة الزهراءلشهب فاطمة الزهراءلشهب فاطمة الزهراءلشهب فاطمة الزهراء10611361106113611061136110611361

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-04لشهب مىنلشهب مىنلشهب مىنلشهب مىن10371438103714381037143810371438

10561203105612031056120310561203àلشهب هنيàلشهب هنيàلشهب هنيàيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-15لشهب هنيSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS011الالالالثثثثانوية التق

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-30لشZش IMٔسلشZش IMٔسلشZش IMٔسلشZش IMٔس10611351106113511061135110611351

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-16لصفر زي�بلصفر زي�بلصفر زي�بلصفر زي�ب10641162106411621064116210641162

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-19لصفر عبدالهاديلصفر عبدالهاديلصفر عبدالهاديلصفر عبدالهادي10571027105710271057102710571027

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01لصفر �زهةلصفر �زهةلصفر �زهةلصفر �زهة10631267106312671063126710631267

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-23لصلع اسCيةلصلع اسCيةلصلع اسCيةلصلع اسCية10601283106012831060128310601283

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-13لصلع Mٔماللصلع Mٔماللصلع Mٔماللصلع Mٔمال10601206106012061060120610601206

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-23لصمك غزالنلصمك غزالنلصمك غزالنلصمك غزالن10601199106011991060119910601199

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-02لطرش ا�اللطرش ا�اللطرش ا�اللطرش ا�الصصصص10491400104914001049140010491400

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-09لطرش الهاملطرش الهاملطرش الهاملطرش الهام10501193105011931050119310501193

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-04لطفي ابÅساملطفي ابÅساملطفي ابÅساملطفي ابÅسام10591071105910711059107110591071

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-18لطفي Mٔسامءلطفي Mٔسامءلطفي Mٔسامءلطفي Mٔسامء10381120103811201038112010381120

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26لطفي ام_نةلطفي ام_نةلطفي ام_نةلطفي ام_نة10641174106411741064117410641174
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-04لطفي ام_نةلطفي ام_نةلطفي ام_نةلطفي ام_نة10611677106116771061167710611677

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-28لطفي Mٔيوبلطفي Mٔيوبلطفي Mٔيوبلطفي Mٔيوب10581182105811821058118210581182

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-08لطفي �دجيةلطفي �دجيةلطفي �دجيةلطفي �دجية10581335105813351058133510581335

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-06لطفي زي�بلطفي زي�بلطفي زي�بلطفي زي�ب10481162104811621048116210481162

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-09لطفي سهاملطفي سهاملطفي سهاملطفي سهام10591634105916341059163410591634

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-08لطفي عبدهللالطفي عبدهللالطفي عبدهللالطفي عبدهللا10571594105715941057159410571594

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-28لطفي فاطمة الزهراءلطفي فاطمة الزهراءلطفي فاطمة الزهراءلطفي فاطمة الزهراء10541021105410211054102110541021

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-26لطفي مرميلطفي مرميلطفي مرميلطفي مرمي10531261105312611053126110531261

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-11لطيف جوديةلطيف جوديةلطيف جوديةلطيف جودية10641311106413111064131110641311

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-25لطيف حسCناءلطيف حسCناءلطيف حسCناءلطيف حسCناء10621098106210981062109810621098���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-21لطيف وصاللطيف وصاللطيف وصاللطيف وصال10591576105915761059157610591576

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-01لطيفة امحلداينلطيفة امحلداينلطيفة امحلداينلطيفة امحلداين10211079102110791021107910211079

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-09لطيفي wرشىلطيفي wرشىلطيفي wرشىلطيفي wرشى10561126105611261056112610561126

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-03لطيفي *اÒشةلطيفي *اÒشةلطيفي *اÒشةلطيفي *اÒشة10621123106211231062112310621123���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-28لطيفي عبدالعايللطيفي عبدالعايللطيفي عبدالعايللطيفي عبدالعايل10551021105510211055102110551021

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-12لطيفي ملياءلطيفي ملياءلطيفي ملياءلطيفي ملياء10491205104912051049120510491205

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-27لعباد حSانلعباد حSانلعباد حSانلعباد حSان10551361105513611055136110551361

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-11لعبيل حسCناءلعبيل حسCناءلعبيل حسCناءلعبيل حسCناء10641341106413411064134110641341

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-26لعبويش �دجيةلعبويش �دجيةلعبويش �دجيةلعبويش �دجية10591606105916061059160610591606

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-22لعتيق فاطمة الزهراءلعتيق فاطمة الزهراءلعتيق فاطمة الزهراءلعتيق فاطمة الزهراء10571334105713341057133410571334

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-20لع´ايل يوسفلع´ايل يوسفلع´ايل يوسفلع´ايل يوسف10491077104910771049107710491077

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-17لعرج سعادلعرج سعادلعرج سعادلعرج سعاد10201031102010311020103110201031

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-17لعرش حSانلعرش حSانلعرش حSانلعرش حSان10701239107012391070123910701239

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-09لعرويس مىنلعرويس مىنلعرويس مىنلعرويس مىن10571088105710881057108810571088

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-30لعرويص جنيبلعرويص جنيبلعرويص جنيبلعرويص جنيب10621029106210291062102910621029���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-13لعرييب خولعرييب خولعرييب خولعرييب خو����10381146103811461038114610381146

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-31لعرييب Iديةلعرييب Iديةلعرييب Iديةلعرييب Iدية10641159106411591064115910641159

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-13لعر�س ٕاحسانلعر�س ٕاحسانلعر�س ٕاحسانلعر�س ٕاحسان10531090105310901053109010531090

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-22لعز#ري غيلعز#ري غيلعز#ري غيلعز#ري غيثثثثةةةة10381125103811251038112510381125

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-07لعز#ري م_نةلعز#ري م_نةلعز#ري م_نةلعز#ري م_نة10591374105913741059137410591374

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20لعز#زي Mٔمنيلعز#زي Mٔمنيلعز#زي Mٔمنيلعز#زي Mٔمني10381256103812561038125610381256

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-23لعزمي زي�بلعزمي زي�بلعزمي زي�بلعزمي زي�ب10461038104610381046103810461038

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-27لعرسي سلمىلعرسي سلمىلعرسي سلمىلعرسي سلمى10491074104910741049107410491074

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-07لعشاري زي�بلعشاري زي�بلعشاري زي�بلعشاري زي�ب10571259105712591057125910571259

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-25لعشري مرميلعشري مرميلعشري مرميلعشري مرمي10551052105510521055105210551052

10571524105715241057152410571524àلعطور هنيàلعطور هنيàلعطور هنيà027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-06لعطور هني

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-13لعفر هبي´ةلعفر هبي´ةلعفر هبي´ةلعفر هبي´ة10701262107012621070126210701262

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-14لعك_د اميانلعك_د اميانلعك_د اميانلعك_د اميان10201010102010101020101010201010

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-14لعال فاطمةلعال فاطمةلعال فاطمةلعال فاطمة10201120102011201020112010201120

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-02لعالوي ادر�سلعالوي ادر�سلعالوي ادر�سلعالوي ادر�س10591192105911921059119210591192

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15لعالوي رqاءلعالوي رqاءلعالوي رqاءلعالوي رqاء10611576106115761061157610611576

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-20لعلياين فدوىلعلياين فدوىلعلياين فدوىلعلياين فدوى10581028105810281058102810581028

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01لعامرين فاطمةلعامرين فاطمةلعامرين فاطمةلعامرين فاطمة10641190106411901064119010641190

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-05لعامري شC·ءلعامري شC·ءلعامري شC·ءلعامري شC·ء10611683106116831061168310611683

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-22لعمريي عبداحلقلعمريي عبداحلقلعمريي عبداحلقلعمريي عبداحلق10621217106212171062121710621217���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-27لعمريي فدوىلعمريي فدوىلعمريي فدوىلعمريي فدوى10591551105915511059155110591551

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-20لعمريي جناةلعمريي جناةلعمريي جناةلعمريي جناة10631117106311171063111710631117

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-13لعممي �دجيةلعممي �دجيةلعممي �دجيةلعممي �دجية10541315105413151054131510541315

013الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-14لعممي سكسCنةلعممي سكسCنةلعممي سكسCنةلعممي سكسCنة10141129101411291014112910141129
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-13لعناين هبي´ةلعناين هبي´ةلعناين هبي´ةلعناين هبي´ة10611002106110021061100210611002

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-21لعوبة هندلعوبة هندلعوبة هندلعوبة هند10371124103711241037112410371124

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-06لعوج سك_نةلعوج سك_نةلعوج سك_نةلعوج سك_نة10541344105413441054134410541344

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-19لعوجية ودادلعوجية ودادلعوجية ودادلعوجية وداد10141182101411821014118210141182

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-14لعويدي محمدلعويدي محمدلعويدي محمدلعويدي محمد10611574106115741061157410611574

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-03لعو�يس اسامءلعو�يس اسامءلعو�يس اسامءلعو�يس اسامء10701085107010851070108510701085

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08لعو�يس اسامءلعو�يس اسامءلعو�يس اسامءلعو�يس اسامء10611429106114291061142910611429

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-06لعو�يس غزالنلعو�يس غزالنلعو�يس غزالنلعو�يس غزالن10611179106111791061117910611179

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-09لعوينة صرب#نلعوينة صرب#نلعوينة صرب#نلعوينة صرب#ن10371447103714471037144710371447

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01لعيايل حكميةلعيايل حكميةلعيايل حكميةلعيايل حكمية10611470106114701061147010611470

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-23لعيايل شامةلعيايل شامةلعيايل شامةلعيايل شامة10371248103712481037124810371248

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-09لعيدي �دوجلعيدي �دوجلعيدي �دوجلعيدي �دوج10531085105310851053108510531085

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-02لعيوين هندلعيوين هندلعيوين هندلعيوين هند10571395105713951057139510571395

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-01لغريب ر�ابلغريب ر�ابلغريب ر�ابلغريب ر�اب10601250106012501060125010601250

TTTT003نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-30لغزاوين لغزاوين لغزاوين لغزاوين ����اداداداد10641050106410501064105010641050

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-23لغشCمي وفاءلغشCمي وفاءلغشCمي وفاءلغشCمي وفاء10381094103810941038109410381094

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-01لغاليل Mٔيوبلغاليل Mٔيوبلغاليل Mٔيوبلغاليل Mٔيوب10371001103710011037100110371001

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-11لغاميت ليىللغاميت ليىللغاميت ليىللغاميت ليىل10631290106312901063129010631290

019اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-12لغامري جناةلغامري جناةلغامري جناةلغامري جناة10411065104110651041106510411065

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-02لغوييل بوشعيبلغوييل بوشعيبلغوييل بوشعيبلغوييل بوشعيب10551203105512031055120310551203

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-14لف�يلف�يلف�يلف�يحححح مرمي مرمي مرمي مرمي10141064101410641014106410141064

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-29لف�ل سك_نةلف�ل سك_نةلف�ل سك_نةلف�ل سك_نة10621047106210471062104710621047���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-22لفخر �دجيةلفخر �دجيةلفخر �دجيةلفخر �دجية10371136103711361037113610371136

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-06لفداوي وفاءلفداوي وفاءلفداوي وفاءلفداوي وفاء10611266106112661061126610611266

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-13لفرم سلمىلفرم سلمىلفرم سلمىلفرم سلمى10641398106413981064139810641398

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-20لفرم عبد املولفرم عبد املولفرم عبد املولفرم عبد املوىلىلىلىل10531066105310661053106610531066

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-03لفرم مرميلفرم مرميلفرم مرميلفرم مرمي10641340106413401064134010641340

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-21لفرو° جهرلفرو° جهرلفرو° جهرلفرو° جهر10611653106116531061165310611653

029الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-26لفر#يك فاطمة الزهراءلفر#يك فاطمة الزهراءلفر#يك فاطمة الزهراءلفر#يك فاطمة الزهراء10381193103811931038119310381193

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-19لفزيين Mٔيوبلفزيين Mٔيوبلفزيين Mٔيوبلفزيين Mٔيوب10611604106116041061160410611604

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-08لفق_لفق_لفق_لفق_هههه غزالن غزالن غزالن غزالن10421019104210191042101910421019

ي زي�بي زي�بي زي�بي زي�ب10561142105611421056114210561142 008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-16لفقهيلفقهيلفقهيلفقهي����

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-06لفي امليكلفي امليكلفي امليكلفي امليك10561382105613821056138210561382

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-29لف_جي زي�بلف_جي زي�بلف_جي زي�بلف_جي زي�ب10581194105811941058119410581194

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-20لقام خولقام خولقام خولقام خو����10611639106116391061163910611639

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-11لقام زي�بلقام زي�بلقام زي�بلقام زي�ب10481302104813021048130210481302

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-17لقجويت سك_نةلقجويت سك_نةلقجويت سك_نةلقجويت سك_نة10371393103713931037139310371393

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-28لقرايف نعميةلقرايف نعميةلقرايف نعميةلقرايف نعمية10621126106211261062112610621126���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-15لقر�يش محمدلقر�يش محمدلقر�يش محمدلقر�يش محمد10581055105810551058105510581055

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-21لقصري هدىلقصري هدىلقصري هدىلقصري هدى10641256106412561064125610641256

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-28لقامن اUراهميلقامن اUراهميلقامن اUراهميلقامن اUراهمي10531131105311311053113110531131

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-27لقSني tوsرلقSني tوsرلقSني tوsرلقSني tوsر10141087101410871014108710141087

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-05لكVيدي يوسفلكVيدي يوسفلكVيدي يوسفلكVيدي يوسف10591279105912791059127910591279

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-28لك�ل ا�الملك�ل ا�الملك�ل ا�الملك�ل ا�الم10411147104111471041114710411147

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-12لك�ل املصطفىلك�ل املصطفىلك�ل املصطفىلك�ل املصطفى10561181105611811056118110561181

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-30لك�ل �دجيةلك�ل �دجيةلك�ل �دجيةلك�ل �دجية10641377106413771064137710641377

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-01لك�ل شC·ءلك�ل شC·ءلك�ل شC·ءلك�ل شC·ء10371169103711691037116910371169

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-27لك�ل عبد احلف_ظلك�ل عبد احلف_ظلك�ل عبد احلف_ظلك�ل عبد احلف_ظ10381091103810911038109110381091

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-20لك�ل فاحتةلك�ل فاحتةلك�ل فاحتةلك�ل فاحتة10581234105812341058123410581234
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-19لك�ل ملياءلك�ل ملياءلك�ل ملياءلك�ل ملياء10531125105311251053112510531125

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-30لك�ل هشاملك�ل هشاملك�ل هشاملك�ل هشام10591318105913181059131810591318

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14لك�ل وفاءلك�ل وفاءلك�ل وفاءلك�ل وفاء10621118106211181062111810621118���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-05لكحيà سهيللكحيà سهيللكحيà سهيللكحيà سهيل10571540105715401057154010571540

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-23لكحيà هدىلكحيà هدىلكحيà هدىلكحيà هدى10561119105611191056111910561119

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-07لكحييل ايوبلكحييل ايوبلكحييل ايوبلكحييل ايوب10641101106411011064110110641101

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-04لكدايل بورشىلكدايل بورشىلكدايل بورشىلكدايل بورشى10611060106110601061106010611060

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12لكداين سCناءلكداين سCناءلكداين سCناءلكداين سCناء10611479106114791061147910611479

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-03لكداين لكداين لكداين لكداين جمجمجمجمدولنيدولنيدولنيدولني10601070106010701060107010601070

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-14لكدحيي يوسفلكدحيي يوسفلكدحيي يوسفلكدحيي يوسف10621051106210511062105110621051���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-25لكرام فاطمةلكرام فاطمةلكرام فاطمةلكرام فاطمة10541057105410571054105710541057

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-26لكرائد دنبالكرائد دنبالكرائد دنبالكرائد دنبا10631251106312511063125110631251

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-19لكرد امحدلكرد امحدلكرد امحدلكرد امحد10621054106210541062105410621054���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-22لكرد مسيةلكرد مسيةلكرد مسيةلكرد مسية10491221104912211049122110491221

10601217106012171060121710601217àلكرد هنيàلكرد هنيàلكرد هنيà033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-12لكرد هني

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-08لكرلكرلكرلكرضضضض عبدهللا عبدهللا عبدهللا عبدهللا10571159105711591057115910571159

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-12لكروري Mٔمميةلكروري Mٔمميةلكروري Mٔمميةلكروري Mٔممية10601205106012051060120510601205

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-24لكروري �دجيةلكروري �دجيةلكروري �دجيةلكروري �دجية10601274106012741060127410601274

10201055102010551020105510201055àلكروس هنيàلكروس هنيàلكروس هنيàيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-10لكروس هنيCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU ن �بثٔهيلية حسانU 003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-03لكرون شC·ءلكرون شC·ءلكرون شC·ءلكرون شC·ء10621143106211431062114310621143���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12لكرييت يو�سلكرييت يو�سلكرييت يو�سلكرييت يو�س10491287104912871049128710491287

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-14لكريع *اÒشةلكريع *اÒشةلكريع *اÒشةلكريع *اÒشة10371193103711931037119310371193

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-15لكزويل �دجيةلكزويل �دجيةلكزويل �دجيةلكزويل �دجية10531119105311191053111910531119

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-30لكزويل دنيالكزويل دنيالكزويل دنيالكزويل دنيا10581633105816331058163310581633

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-16لكز#ري �سنيلكز#ري �سنيلكز#ري �سنيلكز#ري �سني10641018106410181064101810641018

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-15لكسريي سك_نةلكسريي سك_نةلكسريي سك_نةلكسريي سك_نة10701290107012901070129010701290

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-06لكسريي عبدالرحميلكسريي عبدالرحميلكسريي عبدالرحميلكسريي عبدالرحمي10641133106411331064113310641133

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-30لكصاعي رانيةلكصاعي رانيةلكصاعي رانيةلكصاعي رانية10551312105513121055131210551312

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-17لكصاعي طلكصاعي طلكصاعي طلكصاعي طهههه10551290105512901055129010551290

10541332105413321054133210541332àيل هنيàيل هنيàيل هنيàيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-02لللللكلكلكلكيل هنيMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ يب شعيب ا�اكيل التنويةMٔ نويةTTTT029

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-02لللللكلكلكلكيل هدىيل هدىيل هدىيل هدى10371038103710381037103810371038

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-20لكاميل عبدالرحامنلكاميل عبدالرحامنلكاميل عبدالرحامنلكاميل عبدالرحامن10421078104210781042107810421078

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-30للللمكمكمكمكريية عزوزريية عزوزريية عزوزريية عزوز10501091105010911050109110501091

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-09لكSاوي غزالنلكSاوي غزالنلكSاوي غزالنلكSاوي غزالن10641206106412061064120610641206

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-24لكSاوي مر�لكSاوي مر�لكSاوي مر�لكSاوي مر�10551011105510111055101110551011

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-31لكويط سهاملكويط سهاملكويط سهاملكويط سهام10551035105510351055103510551035

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-06لكويطي ابÅساملكويطي ابÅساملكويطي ابÅساملكويطي ابÅسام10601120106011201060112010601120

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-30ملربع سهامملربع سهامملربع سهامملربع سهام10461036104610361046103610461036

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-11ملتخم هندملتخم هندملتخم هندملتخم هند10581419105814191058141910581419

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-18ملتواح �دجيةملتواح �دجيةملتواح �دجيةملتواح �دجية10621237106212371062123710621237���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-05حملتت عفافحملتت عفافحملتت عفافحملتت عفاف10591429105914291059142910591429

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-19حملتت هندحملتت هندحملتت هندحملتت هند10201142102011421020114210201142

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-18حملرش Mٔمميةحملرش Mٔمميةحملرش Mٔمميةحملرش Mٔممية10541281105412811054128110541281

�رwش �لميةرwش �لميةرwش �لميةرwش �لمية10371007103710071037100710371007���024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج04-04-1993

�نت امياننت امياننت امياننت اميان10591598105915981059159810591598���TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج13-12-1999

�نت مليكةنت مليكةنت مليكةنت مليكة10541273105412731054127310541273���TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج24-06-2000

�ووووضضضض فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10621315106213151062131510621315����تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج20-12-2001���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-13ملرابط Iديةملرابط Iديةملرابط Iديةملرابط Iدية10601077106010771060107710601077

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-05ملراس ا�المملراس ا�المملراس ا�المملراس ا�الم10541216105412161054121610541216
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-18ملراس فاطمة الزهراءملراس فاطمة الزهراءملراس فاطمة الزهراءملراس فاطمة الزهراء10541289105412891054128910541289

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-30ملراسيل �دجيةملراسيل �دجيةملراسيل �دجيةملراسيل �دجية10381400103814001038140010381400

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-17ملرطي سك_نةملرطي سك_نةملرطي سك_نةملرطي سك_نة10581587105815871058158710581587

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-11ملزند دنياملزند دنياملزند دنياملزند دنيا10701131107011311070113110701131

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-11ملزند جهرملزند جهرملزند جهرملزند جهر10201051102010511020105110201051

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-29ملزيب جهرملزيب جهرملزيب جهرملزيب جهر10631135106311351063113510631135

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-04ملسعدي سهامملسعدي سهامملسعدي سهامملسعدي سهام10541286105412861054128610541286

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-28ملسCيà فاطمة الزهراءملسCيà فاطمة الزهراءملسCيà فاطمة الزهراءملسCيà فاطمة الزهراء10531039105310391053103910531039

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-18ملشاوري ع£نملشاوري ع£نملشاوري ع£نملشاوري ع£ن10591307105913071059130710591307

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-11ملع شC·ءملع شC·ءملع شC·ءملع شC·ء10701280107012801070128010701280

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-11ملعرفة هدىملعرفة هدىملعرفة هدىملعرفة هدى10541092105410921054109210541092

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-07ملعلوي �Mٔالمملعلوي �Mٔالمملعلوي �Mٔالمملعلوي �Mٔالم10531019105310191053101910531019

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20ملعمر زي�بملعمر زي�بملعمر زي�بملعمر زي�ب10591777105917771059177710591777

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-17ملعمري زي�بملعمري زي�بملعمري زي�بملعمري زي�ب10611154106111541061115410611154

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-25ملعمري سك_نةملعمري سك_نةملعمري سك_نةملعمري سك_نة10701079107010791070107910701079

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-18ملعزيي ا�المملعزيي ا�المملعزيي ا�المملعزيي ا�الم10571263105712631057126310571263

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-11ملغاري Mٔمميةملغاري Mٔمميةملغاري Mٔمميةملغاري Mٔممية10711226107112261071122610711226

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-11ملغاري ج_النملغاري ج_النملغاري ج_النملغاري ج_الن10641087106410871064108710641087

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-13ملغاري سعيدةملغاري سعيدةملغاري سعيدةملغاري سعيدة10621024106210241062102410621024���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

TTTT011نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-20ملغاري عز ا�#نملغاري عز ا�#نملغاري عز ا�#نملغاري عز ا�#ن10641217106412171064121710641217

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-23ملغاري فاطمة الزهراءملغاري فاطمة الزهراءملغاري فاطمة الزهراءملغاري فاطمة الزهراء10141035101410351014103510141035

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-08ملغاري حمسنملغاري حمسنملغاري حمسنملغاري حمسن10621169106211691062116910621169���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-18ملقدم الهامملقدم الهامملقدم الهامملقدم الهام10591196105911961059119610591196

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01ملقروش عصامملقروش عصامملقروش عصامملقروش عصام10141020101410201014102010141020

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-09ملقرض فدوىملقرض فدوىملقرض فدوىملقرض فدوى10611205106112051061120510611205

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-09ملقرض جنوىملقرض جنوىملقرض جنوىملقرض جنوى10611206106112061061120610611206

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-24ملكين عبد املعزملكين عبد املعزملكين عبد املعزملكين عبد املعز10581601105816011058160110581601

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-01ملكميل حSانملكميل حSانملكميل حSانملكميل حSان10551371105513711055137110551371

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-27مللس Iديةمللس Iديةمللس Iديةمللس Iدية10141157101411571014115710141157

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-23ملليملليملليملليحححح املصطفي املصطفي املصطفي املصطفي10561265105612651056126510561265

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-07ملليملليملليملليحححح سعيد سعيد سعيد سعيد10631246106312461063124610631246

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-10ملنبملنبملنبملنبهههه Iدية Iدية Iدية Iدية10581197105811971058119710581197

ي ن _لي ن _لي ن _لي ن _ل10491216104912161049121610491216 037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-02ملنملنملنملنهب�هب�هب�هب�

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-11ملندي ٕاميانملندي ٕاميانملندي ٕاميانملندي ٕاميان10551254105512541055125410551254

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-20ملنور عبد الغفورملنور عبد الغفورملنور عبد الغفورملنور عبد الغفور10571180105711801057118010571180

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-20ملنور Áادةملنور Áادةملنور Áادةملنور Áادة10581557105815571058155710581557

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01ملنوين فاطمةملنوين فاطمةملنوين فاطمةملنوين فاطمة10591781105917811059178110591781

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-08ملهور tوsرملهور tوsرملهور tوsرملهور tوsر10581049105810491058104910581049

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-09ملهول يو�سملهول يو�سملهول يو�سملهول يو�س10601236106012361060123610601236

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-06ملوادي فاطمة الزهراءملوادي فاطمة الزهراءملوادي فاطمة الزهراءملوادي فاطمة الزهراء10381008103810081038100810381008

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-26ملويين اسامعيلملويين اسامعيلملويين اسامعيلملويين اسامعيل10501059105010591050105910501059

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-05ملمي محمد �سنيملمي محمد �سنيملمي محمد �سنيملمي محمد �سني10461091104610911046109110461091

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-22ملني زي�بملني زي�بملني زي�بملني زي�ب10641156106411561064115610641156

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-08لنصار محمدلنصار محمدلنصار محمدلنصار محمد10591434105914341059143410591434

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-23لنصاري محزةلنصاري محزةلنصاري محزةلنصاري محزة10571125105711251057112510571125

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-28لنوار ٕاميانلنوار ٕاميانلنوار ٕاميانلنوار ٕاميان10551258105512581055125810551258

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-30لهبيل مسريةلهبيل مسريةلهبيل مسريةلهبيل مسرية10601257106012571060125710601257

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-08لهدييل مSاللهدييل مSاللهدييل مSاللهدييل مSال10611389106113891061138910611389

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-31لهرمي سك_نةلهرمي سك_نةلهرمي سك_نةلهرمي سك_نة10371236103712361037123610371236
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14لهزيل موىسلهزيل موىسلهزيل موىسلهزيل موىس10571413105714131057141310571413

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-16لهالل ع£نلهالل ع£نلهالل ع£نلهالل ع£ن10561051105610511056105110561051

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-03لهاليل ٕاميانلهاليل ٕاميانلهاليل ٕاميانلهاليل ٕاميان10701301107013011070130110701301

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-24لهاليل حسCناءلهاليل حسCناءلهاليل حسCناءلهاليل حسCناء10481030104810301048103010481030

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-12لهاليل حوريةلهاليل حوريةلهاليل حوريةلهاليل حورية10371367103713671037136710371367

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-26لهناين �Mٔسلهناين �Mٔسلهناين �Mٔسلهناين �Mٔس10481358104813581048135810481358

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-15لهنZين سك_نةلهنZين سك_نةلهنZين سك_نةلهنZين سك_نة10491356104913561049135610491356

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-17لهوا�رشي Mٔمميةلهوا�رشي Mٔمميةلهوا�رشي Mٔمميةلهوا�رشي Mٔممية10201034102010341020103410201034

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-25لواح احلسنلواح احلسنلواح احلسنلواح احلسن10541221105412211054122110541221

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-27لواح بالللواح بالللواح بالللواح بالل10541195105411951054119510541195

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-19لوا� سك_نةلوا� سك_نةلوا� سك_نةلوا� سك_نة10561059105610591056105910561059

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12لوايل يوسفلوايل يوسفلوايل يوسفلوايل يوسف10411161104111611041116110411161

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-06لوديين مرميلوديين مرميلوديين مرميلوديين مرمي10581041105810411058104110581041

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-11لوديين يوسفلوديين يوسفلوديين يوسفلوديين يوسف10501007105010071050100710501007

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-05لودلودلودلوديييييييي مرمي مرمي مرمي مرمي10211064102110641021106410211064

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-02لوراوي وفاءلوراوي وفاءلوراوي وفاءلوراوي وفاء10601224106012241060122410601224

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-19لور�يش املهديلور�يش املهديلور�يش املهديلور�يش املهدي10581090105810901058109010581090

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01لوزا زهريلوزا زهريلوزا زهريلوزا زهري10621125106211251062112510621125���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-02لوزة عز#زلوزة عز#زلوزة عز#زلوزة عز#ز10581029105810291058102910581029

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-27لوزة فدوىلوزة فدوىلوزة فدوىلوزة فدوى10371437103714371037143710371437

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-25لوزي Uكرلوزي Uكرلوزي Uكرلوزي Uكر10371045103710451037104510371045

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-17لوزي شC·ءلوزي شC·ءلوزي شC·ءلوزي شC·ء10371455103714551037145510371455

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10لوطفي بوشعيبلوطفي بوشعيبلوطفي بوشعيبلوطفي بوشعيب10611432106114321061143210611432

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-27لوطي اسامءلوطي اسامءلوطي اسامءلوطي اسامء10581134105811341058113410581134

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-03لوطي qالللوطي qالللوطي qالللوطي qالل10571515105715151057151510571515

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-19لوغوي شC·ءلوغوي شC·ءلوغوي شC·ءلوغوي شC·ء10591558105915581059155810591558

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-31لوtريك ع£نلوtريك ع£نلوtريك ع£نلوtريك ع£ن10541357105413571054135710541357

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-02لوtييل مر�ملوtييل مر�ملوtييل مر�ملوtييل مر�م10501197105011971050119710501197

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-22لولي´ات مرميلولي´ات مرميلولي´ات مرميلولي´ات مرمي10571115105711151057111510571115

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28لومري �دجيةلومري �دجيةلومري �دجيةلومري �دجية10541197105411971054119710541197

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-10لون �سنيلون �سنيلون �سنيلون �سني10381218103812181038121810381218

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-26لو�Iيس عبدا÷لطيفلو�Iيس عبدا÷لطيفلو�Iيس عبدا÷لطيفلو�Iيس عبدا÷لطيف10481144104811441048114410481144

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-28لوهاين Mٔماللوهاين Mٔماللوهاين Mٔماللوهاين Mٔمال10551241105512411055124110551241

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-25لو#زات خولو#زات خولو#زات خولو#زات خو����10491334104913341049133410491334

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-17لو#زة جنوىلو#زة جنوىلو#زة جنوىلو#زة جنوى10611687106116871061168710611687

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-20لو#زي فاطنةلو#زي فاطنةلو#زي فاطنةلو#زي فاطنة10551028105510281055102810551028

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-17لومينا ملياءلومينا ملياءلومينا ملياءلومينا ملياء10571385105713851057138510571385

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-17لوميينة مSريلوميينة مSريلوميينة مSريلوميينة مSري10381006103810061038100610381006

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-09لزيول فاطمةلزيول فاطمةلزيول فاطمةلزيول فاطمة10501037105010371050103710501037

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-13ليعZيش اميانليعZيش اميانليعZيش اميانليعZيش اميان10371402103714021037140210371402

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-13ليىل نفايتليىل نفايتليىل نفايتليىل نفايت10591415105914151059141510591415

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-05ماqد محمدماqد محمدماqد محمدماqد محمد10381009103810091038100910381009

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-19ماqدوي مرميماqدوي مرميماqدوي مرميماqدوي مرمي10551001105510011055100110551001

TTTT033نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-26ماج_د امميةماج_د امميةماج_د امميةماج_د اممية10591642105916421059164210591642

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-12مارس حSانمارس حSانمارس حSانمارس حSان10611478106114781061147810611478

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-02مارس �دجيةمارس �دجيةمارس �دجيةمارس �دجية10611261106112611061126110611261

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-03-13ماريغ �افظماريغ �افظماريغ �افظماريغ �افظ10641017106410171064101710641017

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-19مازة فاطمة الزهراءمازة فاطمة الزهراءمازة فاطمة الزهراءمازة فاطمة الزهراء10381212103812121038121210381212

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-13مازنو Mٔمميةمازنو Mٔمميةمازنو Mٔمميةمازنو Mٔممية10421096104210961042109610421096
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-19مازنو وهيبةمازنو وهيبةمازنو وهيبةمازنو وهيبة10381050103810501038105010381050

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-22ماعزي Mٔمينماعزي Mٔمينماعزي Mٔمينماعزي Mٔمين10621133106211331062113310621133���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-21ماليك اtرامماليك اtرامماليك اtرامماليك اtرام10581629105816291058162910581629

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-27ماليك Iديةماليك Iديةماليك Iديةماليك Iدية10551195105511951055119510551195

10641222106412221064122210641222àمامان هنيàمامان هنيàمامان هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-08مامان هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT012

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-12مامون Mٔمميةمامون Mٔمميةمامون Mٔمميةمامون Mٔممية10591342105913421059134210591342

048الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-28مامون Mٔمنيمامون Mٔمنيمامون Mٔمنيمامون Mٔمني10371482103714821037148210371482

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-04ماموين سف_انماموين سف_انماموين سف_انماموين سف_ان10571225105712251057122510571225

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14مانون محزةمانون محزةمانون محزةمانون محزة10541239105412391054123910541239

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-08ماهر محزةماهر محزةماهر محزةماهر محزة10641137106411371064113710641137

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-10ماهر سهامماهر سهامماهر سهامماهر سهام10541329105413291054132910541329

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-27مايه *اÒشةمايه *اÒشةمايه *اÒشةمايه *اÒشة10561178105611781056117810561178

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-12ماوي الشC·ءماوي الشC·ءماوي الشC·ءماوي الشC·ء10571095105710951057109510571095

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01ماوي مسريةماوي مسريةماوي مسريةماوي مسرية10571258105712581057125810571258

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-28مVارك يوسفمVارك يوسفمVارك يوسفمVارك يوسف10581212105812121058121210581212

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-14مVارش زهريةمVارش زهريةمVارش زهريةمVارش زهرية10601290106012901060129010601290

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-08مVان احلسنيمVان احلسنيمVان احلسنيمVان احلسني10541090105410901054109010541090

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-26مÅVسم MٔيوبمÅVسم MٔيوبمÅVسم MٔيوبمÅVسم Mٔيوب10481178104811781048117810481178

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-27مÅVسم سك_نةمÅVسم سك_نةمÅVسم سك_نةمÅVسم سك_نة10531250105312501053125010531250

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-25مÅVسم شC·ءمÅVسم شC·ءمÅVسم شC·ءمÅVسم شC·ء10701199107011991070119910701199

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-26مÅVسم كاملمÅVسم كاملمÅVسم كاملمÅVسم كامل10701129107011291070112910701129

10571129105711291057112910571129óتكر عبد إالVمóتكر عبد إالVمóتكر عبد إالVمóتكر عبد إالV007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-24م

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-12مرباك �دجيةمرباك �دجيةمرباك �دجيةمرباك �دجية10641272106412721064127210641272

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-05مربور wرشىمربور wرشىمربور wرشىمربور wرشى10371361103713611037136110371361

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-25مربور زهراءمربور زهراءمربور زهراءمربور زهراء10551335105513351055133510551335

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-15مربوك محزةمربوك محزةمربوك محزةمربوك محزة10531199105311991053119910531199

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22مربوك زي�بمربوك زي�بمربوك زي�بمربوك زي�ب10531249105312491053124910531249

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-20مربوك سهاممربوك سهاممربوك سهاممربوك سهام10531280105312801053128010531280

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-06مربوك سهيلمربوك سهيلمربوك سهيلمربوك سهيل10701137107011371070113710701137

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-19مربوك سوم_ةمربوك سوم_ةمربوك سوم_ةمربوك سوم_ة10611103106111031061110310611103

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-10مربوك ع£نمربوك ع£نمربوك ع£نمربوك ع£ن10591451105914511059145110591451

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-19مربوك محمدمربوك محمدمربوك محمدمربوك محمد10631197106311971063119710631197

10611536106115361061153610611536àمربوك هنيàمربوك هنيàمربوك هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-21مربوك هنيCرشUيدCرشUيدCرشUيدCرشU    ::::ونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلميÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU ونانوية إال*داديةÛ� نU 025الالالالثثثثانوية إال*دادية

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-19مربوك هدىمربوك هدىمربوك هدىمربوك هدى10591473105914731059147310591473

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-04مربويك فاطمةمربويك فاطمةمربويك فاطمةمربويك فاطمة10491336104913361049133610491336

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-22م سط Mٔمميةم سط Mٔمميةم سط Mٔمميةم سط Mٔممية10591844105918441059184410591844

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-31م سط Mٔمنيم سط Mٔمنيم سط Mٔمنيم سط Mٔمني10561018105610181056101810561018

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-31م سط زtر�ءم سط زtر�ءم سط زtر�ءم سط زtر�ء10571037105710371057103710571037

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28م شور اسامءم شور اسامءم شور اسامءم شور اسامء10581451105814511058145110581451

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-17م شور Mٔم_نةم شور Mٔم_نةم شور Mٔم_نةم شور Mٔم_نة10611101106111011061110110611101

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-27م شور هبي´ةم شور هبي´ةم شور هبي´ةم شور هبي´ة10631382106313821063138210631382

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18م شور زي�بم شور زي�بم شور زي�بم شور زي�ب10571272105712721057127210571272

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-29م شور سCناءم شور سCناءم شور سCناءم شور سCناء10581632105816321058163210581632

TTTT018نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-06م شور سهامم شور سهامم شور سهامم شور سهام10631358106313581063135810631358

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-22م شور شC·ءم شور شC·ءم شور شC·ءم شور شC·ء10371320103713201037132010371320

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-07م شور عبدالرحامنم شور عبدالرحامنم شور عبدالرحامنم شور عبدالرحامن10481104104811041048110410481104

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-20م شور غزالنم شور غزالنم شور غزالنم شور غزالن10491044104910441049104410491044

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-31م شور حلسنم شور حلسنم شور حلسنم شور حلسن10711153107111531071115310711153

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-21م شور مرميم شور مرميم شور مرميم شور مرمي10641116106411161064111610641116
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-23م شور جهرم شور جهرم شور جهرم شور جهر10481250104812501048125010481250

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-04مVعومVعومVعومVعويثيثيثيث اسامء اسامء اسامء اسامء10591409105914091059140910591409

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-27م�اUر اسامءم�اUر اسامءم�اUر اسامءم�اUر اسامء10701291107012911070129110701291

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-20م�طلع اميانم�طلع اميانم�طلع اميانم�طلع اميان10551291105512911055129110551291

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-08م�عبد زي�بم�عبد زي�بم�عبد زي�بم�عبد زي�ب10611678106116781061167810611678

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-05م�عبد tوsرم�عبد tوsرم�عبد tوsرم�عبد tوsر10491390104913901049139010491390

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-16م�قال Mٔسامءم�قال Mٔسامءم�قال Mٔسامءم�قال Mٔسامء10571348105713481057134810571348

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-11م�قي حسCىنم�قي حسCىنم�قي حسCىنم�قي حسCىن10591204105912041059120410591204

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-27م�قي زي�بم�قي زي�بم�قي زي�بم�قي زي�ب10371427103714271037142710371427

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-26م�نيب دنيام�نيب دنيام�نيب دنيام�نيب دنيا10571026105710261057102610571026

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-29م�نيب نورةم�نيب نورةم�نيب نورةم�نيب نورة10581241105812411058124110581241

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-18م�نيب يوسفم�نيب يوسفم�نيب يوسفم�نيب يوسف10711126107111261071112610711126

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-23م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك حSان حSان حSان حSان10571462105714621057146210571462

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-08م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب10481233104812331048123310481233

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-12م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك صالح ا�#ن صالح ا�#ن صالح ا�#ن صالح ا�#ن10701325107013251070132510701325

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-10م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك حمبوب حمبوب حمبوب حمبوب10581096105810961058109610581096

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-14م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك مرمي مرمي مرمي مرمي10491355104913551049135510491355

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-23م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك مرمي مرمي مرمي مرمي10561376105613761056137610561376

013الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-19م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك مSري مSري مSري مSري10571246105712461057124610571246

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-24م�مين Mٔمميةم�مين Mٔمميةم�مين Mٔمميةم�مين Mٔممية10591588105915881059158810591588

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-30م�مين سك_نةم�مين سك_نةم�مين سك_نةم�مين سك_نة10561352105613521056135210561352

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-10م�مين شC·ءم�مين شC·ءم�مين شC·ءم�مين شC·ء10581262105812621058126210581262

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-07م�مين يو�سم�مين يو�سم�مين يو�سم�مين يو�س10581032105810321058103210581032

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-07جمجمجمجمادي Mٔمميةادي Mٔمميةادي Mٔمميةادي Mٔممية10531196105311961053119610531196

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-18جمجمجمجماهد زهراءاهد زهراءاهد زهراءاهد زهراء10551125105511251055112510551125

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-21جمجمجمجمبور شC·ءبور شC·ءبور شC·ءبور شC·ء10371195103711951037119510371195

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-29جمهتجمهتجمهتجمهتد سك_نةد سك_نةد سك_نةد سك_نة10611522106115221061152210611522

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-04جمجمجمجمدان هاجردان هاجردان هاجردان هاجر10201036102010361020103610201036

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-14جمجمجمجمدوب Mٔمميةدوب Mٔمميةدوب Mٔمميةدوب Mٔممية10491142104911421049114210491142

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-08جمجمجمجمدوب ٕامياندوب ٕامياندوب ٕامياندوب ٕاميان10411228104112281041122810411228

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-22جمجمجمجمدويب wرشىدويب wرشىدويب wرشىدويب wرشى10571010105710101057101010571010

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-21جمجمجمجمدويب رشCيدةدويب رشCيدةدويب رشCيدةدويب رشCيدة10591368105913681059136810591368

002الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-22جمجمجمجمدويب وديعةدويب وديعةدويب وديعةدويب وديعة10571040105710401057104010571040

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-14جمجمجمجمدول خودول خودول خودول خو����10561202105612021056120210561202

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-15جمجمجمجمدول عبدامحليددول عبدامحليددول عبدامحليددول عبدامحليد10611296106112961061129610611296

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-02جمجمجمجمدول فاطمةدول فاطمةدول فاطمةدول فاطمة10571436105714361057143610571436

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01جمجمجمجمدويل عبد الصمددويل عبد الصمددويل عبد الصمددويل عبد الصمد10701112107011121070111210701112

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-17جمجمجمجمدوين مSالدوين مSالدوين مSالدوين مSال10541210105412101054121010541210

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-08جمجمجمجمدي محمددي محمددي محمددي محمد10591540105915401059154010591540

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01جمجمجمجمدي مليكةدي مليكةدي مليكةدي مليكة10491102104911021049110210491102

014عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-11جمجمجمجمري Mٔمنيري Mٔمنيري Mٔمنيري Mٔمني10421069104210691042106910421069

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-24جمجمجمجموج مرميوج مرميوج مرميوج مرمي10541180105411801054118010541180

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-20جمجمجمجمودو Mٔمالودو Mٔمالودو Mٔمالودو Mٔمال10591367105913671059136710591367

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-09جمجمجمجميب سلميةيب سلميةيب سلميةيب سلمية10531012105310121053101210531012

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-24جمجمجمجميد Mٔمميةيد Mٔمميةيد Mٔمميةيد Mٔممية10501257105012571050125710501257

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-17جمجمجمجميد محزةيد محزةيد محزةيد محزة10551318105513181055131810551318

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-26جمجمجمجميد ماريةيد ماريةيد ماريةيد مارية10571592105715921057159210571592

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01جمجمجمجميدو ام_نةيدو ام_نةيدو ام_نةيدو ام_نة10201029102010291020102910201029

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-16جمجمجمجميدي لطيفةيدي لطيفةيدي لطيفةيدي لطيفة10571262105712621057126210571262
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-07حماسن زي�بحماسن زي�بحماسن زي�بحماسن زي�ب10491111104911111049111110491111

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-24حماسن مرميحماسن مرميحماسن مرميحماسن مرمي10491269104912691049126910491269

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-30حمافظ فاطمةحمافظ فاطمةحمافظ فاطمةحمافظ فاطمة10371321103713211037132110371321

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-17حمب ح_اين غزالنحمب ح_اين غزالنحمب ح_اين غزالنحمب ح_اين غزالن10611148106111481061114810611148

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-10حمبوب احلسنحمبوب احلسنحمبوب احلسنحمبوب احلسن10641106106411061064110610641106

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01حمبوب امحمدحمبوب امحمدحمبوب امحمدحمبوب امحمد10591427105914271059142710591427

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-07حمبوب امميةحمبوب امميةحمبوب امميةحمبوب اممية10591492105914921059149210591492

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-04حمبوب زي�بحمبوب زي�بحمبوب زي�بحمبوب زي�ب10561060105610601056106010561060

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-23حمبوب سCناءحمبوب سCناءحمبوب سCناءحمبوب سCناء10371406103714061037140610371406

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-18حمبوب فا#زةحمبوب فا#زةحمبوب فا#زةحمبوب فا#زة10561073105610731056107310561073

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-01حمبوب مرميحمبوب مرميحمبوب مرميحمبوب مرمي10381011103810111038101110381011

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30حمبوب نعميةحمبوب نعميةحمبوب نعميةحمبوب نعمية10371389103713891037138910371389

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-05حمتاج ثوريةحمتاج ثوريةحمتاج ثوريةحمتاج ثورية10591030105910301059103010591030

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-19حمتاج زtر�ءحمتاج زtر�ءحمتاج زtر�ءحمتاج زtر�ء10371225103712251037122510371225

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-12حمتاج مرميةحمتاج مرميةحمتاج مرميةحمتاج مرمية10481130104811301048113010481130

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-25حمتاج نور ا�#نحمتاج نور ا�#نحمتاج نور ا�#نحمتاج نور ا�#ن10581237105812371058123710581237

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-06حمتاش مSريحمتاش مSريحمتاش مSريحمتاش مSري10701088107010881070108810701088

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-06حميت وفاءحميت وفاءحميت وفاءحميت وفاء10411012104110121041101210411012

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-02حمجويب دنياحمجويب دنياحمجويب دنياحمجويب دنيا10551322105513221055132210551322

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-03حمجويب عبد القادرحمجويب عبد القادرحمجويب عبد القادرحمجويب عبد القادر10631130106311301063113010631130

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-01حمرايب Mٔمميةحمرايب Mٔمميةحمرايب Mٔمميةحمرايب Mٔممية10641235106412351064123510641235

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-14حمراشة سك_نةحمراشة سك_نةحمراشة سك_نةحمراشة سك_نة10501114105011141050111410501114

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-18حمروش �دجيةحمروش �دجيةحمروش �دجيةحمروش �دجية10611102106111021061110210611102

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-11حمسن �دجيةحمسن �دجيةحمسن �دجيةحمسن �دجية10641226106412261064122610641226

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-16حمسن رشCيدةحمسن رشCيدةحمسن رشCيدةحمسن رشCيدة10611270106112701061127010611270

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-13حمسن حمسن حمسن حمسن حضحضحضحضىىىى10581575105815751058157510581575

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-13حمسن عبد العايلحمسن عبد العايلحمسن عبد العايلحمسن عبد العايل10591267105912671059126710591267

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-24حمسن عبدالرزاقحمسن عبدالرزاقحمسن عبدالرزاقحمسن عبدالرزاق10711046107110461071104610711046

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-28حمسني Mٔم_نةحمسني Mٔم_نةحمسني Mٔم_نةحمسني Mٔم_نة10581380105813801058138010581380

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01حمسني زي�بحمسني زي�بحمسني زي�بحمسني زي�ب10591591105915911059159110591591

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-08حمسZين نعميةحمسZين نعميةحمسZين نعميةحمسZين نعمية10591841105918411059184110591841

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-12حمصل اtرامحمصل اtرامحمصل اtرامحمصل اtرام10561217105612171056121710561217

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-02حمصل بوشعيبحمصل بوشعيبحمصل بوشعيبحمصل بوشعيب10621019106210191062101910621019���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20حمضار Mٔمنيحمضار Mٔمنيحمضار Mٔمنيحمضار Mٔمني10561229105612291056122910561229

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-22حمضار سك_نةحمضار سك_نةحمضار سك_نةحمضار سك_نة10541339105413391054133910541339

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-15حمضار ع£نحمضار ع£نحمضار ع£نحمضار ع£ن10541115105411151054111510541115

10641259106412591064125910641259à_ ن à_ ن à_ ن à_ يدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-16حمفاحمفاحمفاحمفاضضضض نCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT013

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-01حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ ح_اة ح_اة ح_اة ح_اة10631164106311641063116410631164

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-24حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ ح_اة ح_اة ح_اة ح_اة10571224105712241057122410571224

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-01حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ زهرية زهرية زهرية زهرية10531275105312751053127510531275

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-12حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة10591573105915731059157310591573

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-07حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ سCناء سCناء سCناء سCناء10591725105917251059172510591725

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-14حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظ جهر جهر جهر جهر10561226105612261056122610561226

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-12حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظي السعديةي السعديةي السعديةي السعدية10591496105914961059149610591496

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-08حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظي �دجيةي �دجيةي �دجيةي �دجية10591856105918561059185610591856

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-30حمفوحمفوحمفوحمفوظظظظي لطيفةي لطيفةي لطيفةي لطيفة10581428105814281058142810581428

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-15محمادي عبد هللامحمادي عبد هللامحمادي عبد هللامحمادي عبد هللا10641253106412531064125310641253

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-16محمد ابلبانمحمد ابلبانمحمد ابلبانمحمد ابلبان10571237105712371057123710571237

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-08محمد والفيمحمد والفيمحمد والفيمحمد والفي10591678105916781059167810591678
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

020الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-01محمدي امالمحمدي امالمحمدي امالمحمدي امال10611427106114271061142710611427

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-18محمدي فاحتةمحمدي فاحتةمحمدي فاحتةمحمدي فاحتة10611245106112451061124510611245

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-31محمود tوsرمحمود tوsرمحمود tوsرمحمود tوsر10701326107013261070132610701326

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-23محمودي زي�بمحمودي زي�بمحمودي زي�بمحمودي زي�ب10481072104810721048107210481072

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-09حموح فاطمةحموح فاطمةحموح فاطمةحموح فاطمة10711171107111711071117110711171

TTTT010نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-16حمور دنياحمور دنياحمور دنياحمور دنيا10531192105311921053119210531192

001فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-01حمي ٕاtرامحمي ٕاtرامحمي ٕاtرامحمي ٕاtرام10301017103010171030101710301017

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-06حمي ا�#ن امميةحمي ا�#ن امميةحمي ا�#ن امميةحمي ا�#ن اممية10601323106013231060132310601323

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-10حمي ا�#ن فاطمة الزهرةحمي ا�#ن فاطمة الزهرةحمي ا�#ن فاطمة الزهرةحمي ا�#ن فاطمة الزهرة10591391105913911059139110591391

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-26حمي ا�#ن tوsرحمي ا�#ن tوsرحمي ا�#ن tوsرحمي ا�#ن tوsر10591316105913161059131610591316

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-06حمي شC·ءحمي شC·ءحمي شC·ءحمي شC·ء10551099105510991055109910551099

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-01حميب ٕالهامحميب ٕالهامحميب ٕالهامحميب ٕالهام10581625105816251058162510581625

TTTT011نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-17حميب اميانحميب اميانحميب اميانحميب اميان10711216107112161071121610711216

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-10حميب سهامحميب سهامحميب سهامحميب سهام10381010103810101038101010381010

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-27حميد ربيعةحميد ربيعةحميد ربيعةحميد ربيعة10631228106312281063122810631228

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-09حمري�ش محزةحمري�ش محزةحمري�ش محزةحمري�ش محزة10561071105610711056107110561071

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-07حمرييك مسيةحمرييك مسيةحمرييك مسيةحمرييك مسية10491247104912471049124710491247

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-09خمخمخمخمتاري فاطمة  الزهراءتاري فاطمة  الزهراءتاري فاطمة  الزهراءتاري فاطمة  الزهراء10591753105917531059175310591753

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-10خمخمخمخمتطيف بديعةتطيف بديعةتطيف بديعةتطيف بديعة10531276105312761053127610531276

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-26خمخمخمخمتطيف مدحيةتطيف مدحيةتطيف مدحيةتطيف مدحية10541275105412751054127510541275

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-24خمخمخمخمرwش زي�برwش زي�برwش زي�برwش زي�ب10591308105913081059130810591308

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-08خمخمخمخمرwش هاجررwش هاجررwش هاجررwش هاجر10501067105010671050106710501067

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01خمخمخمخمشان فSيدةشان فSيدةشان فSيدةشان فSيدة10491284104912841049128410491284

TTTT027نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-17خمخمخمخمفي غزالنفي غزالنفي غزالنفي غزالن10551149105511491055114910551149

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-15خمخمخمخملص زي�بلص زي�بلص زي�بلص زي�ب10551232105512321055123210551232

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-14خمخمخمخملص ع£نلص ع£نلص ع£نلص ع£ن10611137106111371061113710611137

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-03خمخمخمخملص مىنلص مىنلص مىنلص مىن10591400105914001059140010591400

TTTT030نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-02خمخمخمخملص هبة الرحامنلص هبة الرحامنلص هبة الرحامنلص هبة الرحامن10591594105915941059159410591594

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-04خمخمخمخملص يوسفلص يوسفلص يوسفلص يوسف10141034101410341014103410141034

011الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-27خمخمخمخملف حف_ظةلف حف_ظةلف حف_ظةلف حف_ظة10561212105612121056121210561212

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-16خمخمخمخملوف مروانلوف مروانلوف مروانلوف مروان10381141103811411038114110381141

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-26خمخمخمخملوف نفZسةلوف نفZسةلوف نفZسةلوف نفZسة10381042103810421038104210381042

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-03خمخمخمخملويف خولويف خولويف خولويف خو����10551220105512201055122010551220

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-14خمخمخمخملويق عبدالعز#زلويق عبدالعز#زلويق عبدالعز#زلويق عبدالعز#ز10611100106111001061110010611100

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-29خمخمخمخملويق عصاملويق عصاملويق عصاملويق عصام10611453106114531061145310611453

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01خمخمخمخمى عبدهللاى عبدهللاى عبدهللاى عبدهللا10561044105610441056104410561044

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-22خمخمخمخميار ابÅساميار ابÅساميار ابÅساميار ابÅسام10601309106013091060130910601309

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-05-23مدان اسامعيلمدان اسامعيلمدان اسامعيلمدان اسامعيل10601011106010111060101110601011

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-28مدان حفصةمدان حفصةمدان حفصةمدان حفصة10601094106010941060109410601094

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20مدراين ٕاtراممدراين ٕاtراممدراين ٕاtراممدراين ٕاtرام10581378105813781058137810581378

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-24مدراين فاطمة الزهراءمدراين فاطمة الزهراءمدراين فاطمة الزهراءمدراين فاطمة الزهراء10641230106412301064123010641230

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-08مدر�س فاطمة الزهراءمدر�س فاطمة الزهراءمدر�س فاطمة الزهراءمدر�س فاطمة الزهراء10541122105411221054112210541122

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-20مدÁان سارةمدÁان سارةمدÁان سارةمدÁان سارة10461021104610211046102110461021

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-17مدtر جناةمدtر جناةمدtر جناةمدtر جناة10561087105610871056108710561087

021الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-29مدنوين مSالمدنوين مSالمدنوين مSالمدنوين مSال10571418105714181057141810571418

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01مدوين محزةمدوين محزةمدوين محزةمدوين محزة10371052103710521037105210371052

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-16مد�ين فاطمة الزهراءمد�ين فاطمة الزهراءمد�ين فاطمة الزهراءمد�ين فاطمة الزهراء10541310105413101054131010541310

TTTT032نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-17مدمدمدمدحيحيحيحي مرمي مرمي مرمي مرمي10551256105512561055125610551256

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-08مدحيي جهرمدحيي جهرمدحيي جهرمدحيي جهر10371291103712911037129110371291

330/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01مد#ن زي�بمد#ن زي�بمد#ن زي�بمد#ن زي�ب10611472106114721061147210611472

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-03مد#ن مرميمد#ن مرميمد#ن مرميمد#ن مرمي10611120106111201061112010611120

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-01مديين املصطفىمديين املصطفىمديين املصطفىمديين املصطفى10531159105311591053115910531159

حبحبحبحب جهر جهر جهر جهر10591836105918361059183610591836 TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-30مرامرامرامرا

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-11مرابط حSانمرابط حSانمرابط حSانمرابط حSان10641122106411221064112210641122

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-03مرا° اسامءمرا° اسامءمرا° اسامءمرا° اسامء10621055106210551062105510621055���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-10مراح Mٔمميةمراح Mٔمميةمراح Mٔمميةمراح Mٔممية10571516105715161057151610571516

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-14مراد ٕاميانمراد ٕاميانمراد ٕاميانمراد ٕاميان10581147105811471058114710581147

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-25مراد ايناسمراد ايناسمراد ايناسمراد ايناس10711168107111681071116810711168

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-30مر^ح سCناءمر^ح سCناءمر^ح سCناءمر^ح سCناء10481392104813921048139210481392

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-29مربو امحدمربو امحدمربو امحدمربو امحد10611485106114851061148510611485

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-17مربوج ا�الممربوج ا�الممربوج ا�الممربوج ا�الم10541354105413541054135410541354

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-02مر�ج احسانمر�ج احسانمر�ج احسانمر�ج احسان10701319107013191070131910701319

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-04مر�ح �دجيةمر�ح �دجيةمر�ح �دجيةمر�ح �دجية10581395105813951058139510581395

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01مر�ح غزالنمر�ح غزالنمر�ح غزالنمر�ح غزالن10571328105713281057132810571328

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-15مرجتي اسامءمرجتي اسامءمرجتي اسامءمرجتي اسامء10531065105310651053106510531065

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-28مرتىض زهريةمرتىض زهريةمرتىض زهريةمرتىض زهرية10491392104913921049139210491392

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-17مرتىض صارةمرتىض صارةمرتىض صارةمرتىض صارة10581216105812161058121610581216

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-09مرqاين زي�بمرqاين زي�بمرqاين زي�بمرqاين زي�ب10611053106110531061105310611053

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-23مرحVا احلاجمرحVا احلاجمرحVا احلاجمرحVا احلاج10581407105814071058140710581407

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-07مرحمرحمرحمرحىتىتىتىت ليىل ليىل ليىل ليىل10581283105812831058128310581283

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-25مرحوم فاطمة الزهراءمرحوم فاطمة الزهراءمرحوم فاطمة الزهراءمرحوم فاطمة الزهراء10591419105914191059141910591419

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-08مرÂ ٕالهاممرÂ ٕالهاممرÂ ٕالهاممرÂ ٕالهام10621295106212951062129510621295���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-13مرÂ مرميمرÂ مرميمرÂ مرميمرÂ مرمي10371329103713291037132910371329

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-25مرزاق اtراممرزاق اtراممرزاق اtراممرزاق اtرام10601310106013101060131010601310

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-24مرزاق الزهرةمرزاق الزهرةمرزاق الزهرةمرزاق الزهرة10701186107011861070118610701186

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-30مرزاق رشCيدةمرزاق رشCيدةمرزاق رشCيدةمرزاق رشCيدة10381292103812921038129210381292

TTTT008نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-04مرزاق زي�بمرزاق زي�بمرزاق زي�بمرزاق زي�ب10531155105311551053115510531155

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-17مرزاق مرزاق مرزاق مرزاق حضحضحضحضىىىى10501191105011911050119110501191

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-08مرزاق معرمرزاق معرمرزاق معرمرزاق معر10581261105812611058126110581261

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-17مرزاق مSالمرزاق مSالمرزاق مSالمرزاق مSال10141173101411731014117310141173

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-21مرزاق هدىمرزاق هدىمرزاق هدىمرزاق هدى10481035104810351048103510481035

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-11مرزاق ورديةمرزاق ورديةمرزاق ورديةمرزاق وردية10581203105812031058120310581203

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-26مرزوق ٕاUراهميمرزوق ٕاUراهميمرزوق ٕاUراهميمرزوق ٕاUراهمي10211016102110161021101610211016

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-13مرزوق اميانمرزوق اميانمرزوق اميانمرزوق اميان10631074106310741063107410631074

TTTT012نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-23مرزوق سعادمرزوق سعادمرزوق سعادمرزوق سعاد10631237106312371063123710631237

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-01مرزوق فاطمةمرزوق فاطمةمرزوق فاطمةمرزوق فاطمة10591274105912741059127410591274

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-06مرزوق هدىمرزوق هدىمرزوق هدىمرزوق هدى10531287105312871053128710531287

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-19مرزي Mٔم_نةمرزي Mٔم_نةمرزي Mٔم_نةمرزي Mٔم_نة10541116105411161054111610541116

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-10مرسول رqاءمرسول رqاءمرسول رqاءمرسول رqاء10541303105413031054130310541303

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-06مرشان سك_نةمرشان سك_نةمرشان سك_نةمرشان سك_نة10551197105511971055119710551197

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-24مرمرمرمرحشحشحشحشي اسCيةي اسCيةي اسCيةي اسCية10631007106310071063100710631007

10631049106310491063104910631049àي مجيàي مجيàي مجيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-25مرمرمرمرحشحشحشحشي مجيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT003

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-30مرشد فاطمة الزهراءمرشد فاطمة الزهراءمرشد فاطمة الزهراءمرشد فاطمة الزهراء10371235103712351037123510371235

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-14مرشد نورةمرشد نورةمرشد نورةمرشد نورة10571587105715871057158710571587

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-22مرشCيد زهريةمرشCيد زهريةمرشCيد زهريةمرشCيد زهرية10561061105610611056106110561061

030الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-30مرشCيد زي�بمرشCيد زي�بمرشCيد زي�بمرشCيد زي�ب10611647106116471061164710611647

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-20مرشCيد محمدمرشCيد محمدمرشCيد محمدمرشCيد محمد10411181104111811041118110411181

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-01مرشCيد محمدمرشCيد محمدمرشCيد محمدمرشCيد محمد10631187106311871063118710631187
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-22مرشCيدي مرميمرشCيدي مرميمرشCيدي مرميمرشCيدي مرمي10591122105911221059112210591122

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-19مرشZش مرميمرشZش مرميمرشZش مرميمرشZش مرمي10601340106013401060134010601340

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-02مرÁدي مرميمرÁدي مرميمرÁدي مرميمرÁدي مرمي10481173104811731048117310481173

016الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-28مرغوب مرغوب مرغوب مرغوب منمنمنمناءاءاءاء10611333106113331061133310611333

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-10مرZÁش امميةمرZÁش امميةمرZÁش امميةمرZÁش اممية10571533105715331057153310571533

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-01مرقوم غزالنمرقوم غزالنمرقوم غزالنمرقوم غزالن10591487105914871059148710591487

10141199101411991014119910141199àين هنيZمرنàين هنيZمرنàين هنيZمرنàين هنيZينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-12مرنCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسC016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلس

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-17مرهويش tوsرمرهويش tوsرمرهويش tوsرمرهويش tوsر10541113105411131054111310541113

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-20مروان ابÅساممروان ابÅساممروان ابÅساممروان ابÅسام10711127107111271071112710711127

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-16مروان Mٔمنيمروان Mٔمنيمروان Mٔمنيمروان Mٔمني10701040107010401070104010701040

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-14مروان �دجيةمروان �دجيةمروان �دجيةمروان �دجية10591376105913761059137610591376

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-13مروان رميمروان رميمروان رميمروان رمي10531294105312941053129410531294

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-14مروان فوزيةمروان فوزيةمروان فوزيةمروان فوزية10601213106012131060121310601213

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-12-21مرواين اUراهميمرواين اUراهميمرواين اUراهميمرواين اUراهمي10581017105810171058101710581017

TTTT027نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-20مروس يو�سمروس يو�سمروس يو�سمروس يو�س10591532105915321059153210591532

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-26مرمرمرمرحيحيحيحي هاجر هاجر هاجر هاجر10201140102011401020114010201140

027الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-25مريد ام_نةمريد ام_نةمريد ام_نةمريد ام_نة10571529105715291057152910571529

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20مريد بورشىمريد بورشىمريد بورشىمريد بورشى10371318103713181037131810371318

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-29مريد �ا�مريد �ا�مريد �ا�مريد �ا�10581410105814101058141010581410

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-17مريد شC·ءمريد شC·ءمريد شC·ءمريد شC·ء10411198104111981041119810411198

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-18مريد صامريد صامريد صامريد صاحلحلحلحل10591682105916821059168210591682

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-16مريد tوsرمريد tوsرمريد tوsرمريد tوsر10541226105412261054122610541226

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-21مريد وفاءمريد وفاءمريد وفاءمريد وفاء10371152103711521037115210371152

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-02مرمي قر^لمرمي قر^لمرمي قر^لمرمي قر^ل10571187105711871057118710571187

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-20مرمي ليلمرمي ليلمرمي ليلمرمي ليل¦¦¦¦10531054105310541053105410531054

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-17مرمي معايينمرمي معايينمرمي معايينمرمي معايين10211072102110721021107210211072

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-12مريين زي�بمريين زي�بمريين زي�بمريين زي�ب10611303106113031061130310611303

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-24مريين رشوقمريين رشوقمريين رشوقمريين رشوق10611661106116611061166110611661

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-28مزار زtر�ءمزار زtر�ءمزار زtر�ءمزار زtر�ء10411087104110871041108710411087

017عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-30مزايك Mٔمحدمزايك Mٔمحدمزايك Mٔمحدمزايك Mٔمحد10421124104211241042112410421124

TTTT039نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-05-04مزداين مSالمزداين مSالمزداين مSالمزداين مSال10551381105513811055138110551381

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-29مزروعي �دجيةمزروعي �دجيةمزروعي �دجيةمزروعي �دجية10601177106011771060117710601177

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-17مزري شC·ءمزري شC·ءمزري شC·ءمزري شC·ء10201065102010651020106510201065

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13مزري شC·ءمزري شC·ءمزري شC·ءمزري شC·ء10591772105917721059177210591772

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-07مزمزمزمزلكلكلكلكة حريةة حريةة حريةة حرية10611267106112671061126710611267

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-03مزيك Mٔمميةمزيك Mٔمميةمزيك Mٔمميةمزيك Mٔممية10381028103810281038102810381028

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-29مزهار �مسنيمزهار �مسنيمزهار �مسنيمزهار �مسني10561323105613231056132310561323

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-20مزواب هدىمزواب هدىمزواب هدىمزواب هدى10551370105513701055137010551370

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-20مزوار امميةمزوار امميةمزوار امميةمزوار اممية10411040104110401041104010411040

TTTT006نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-24مزور رق_ةمزور رق_ةمزور رق_ةمزور رق_ة10711120107111201071112010711120

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-27مزوز محزةمزوز محزةمزوز محزةمزوز محزة10571070105710701057107010571070

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-12مزون فاطمةمزون فاطمةمزون فاطمةمزون فاطمة10371244103712441037124410371244

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-03مزوين اميانمزوين اميانمزوين اميانمزوين اميان10711015107110151071101510711015

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-24مز�ت امحدمز�ت امحدمز�ت امحدمز�ت امحد10641164106411641064116410641164

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-15مز�ت فاطمة الزهراءمز�ت فاطمة الزهراءمز�ت فاطمة الزهراءمز�ت فاطمة الزهراء10631307106313071063130710631307

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-19مز�د ٕاميانمز�د ٕاميانمز�د ٕاميانمز�د ٕاميان10591516105915161059151610591516

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-28مز�ن رشCيدةمز�ن رشCيدةمز�ن رشCيدةمز�ن رشCيدة10501100105011001050110010501100

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-21مز�ن *الء ا�#نمز�ن *الء ا�#نمز�ن *الء ا�#نمز�ن *الء ا�#ن10601084106010841060108410601084

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-21مز�ن ماqدةمز�ن ماqدةمز�ن ماqدةمز�ن ماqدة10481093104810931048109310481093
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

014الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-07مز�ن مرميمز�ن مرميمز�ن مرميمز�ن مرمي10611293106112931061129310611293

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-16مز�ن �سنيمز�ن �سنيمز�ن �سنيمز�ن �سني10371224103712241037122410371224

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-08مز�ن �سنيمز�ن �سنيمز�ن �سنيمز�ن �سني10531139105311391053113910531139

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-03مز�ين زهريمز�ين زهريمز�ين زهريمز�ين زهري10201119102011191020111910201119

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-24مز�ين �سنيمز�ين �سنيمز�ين �سنيمز�ين �سني10561163105611631056116310561163

TTTT005نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-18مز#ز �سنيمز#ز �سنيمز#ز �سنيمز#ز �سني10641085106410851064108510641085

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-30مزينو فاطمةمزينو فاطمةمزينو فاطمةمزينو فاطمة10621122106211221062112210621122���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-16مزيين صالحمزيين صالحمزيين صالحمزيين صالح10531213105312131053121310531213

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-29مزيود Mٔمنيمزيود Mٔمنيمزيود Mٔمنيمزيود Mٔمني10641158106411581064115810641158

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-27مسابق مروانمسابق مروانمسابق مروانمسابق مروان10551181105511811055118110551181

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-08مسا*د الهاممسا*د الهاممسا*د الهاممسا*د الهام10581221105812211058122110581221

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-27مسا*د ليىلمسا*د ليىلمسا*د ليىلمسا*د ليىل10631058106310581063105810631058

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-16مسا*د محمدمسا*د محمدمسا*د محمدمسا*د محمد10561318105613181056131810561318

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-20مساعف نعميةمساعف نعميةمساعف نعميةمساعف نعمية10501065105010651050106510501065

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-21مساعيد محمدمساعيد محمدمساعيد محمدمساعيد محمد10581459105814591058145910581459

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-12مسافر ابÅساممسافر ابÅساممسافر ابÅساممسافر ابÅسام10381296103812961038129610381296

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-30مسافر شC·ءمسافر شC·ءمسافر شC·ءمسافر شC·ء10711094107110941071109410711094

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-20مساوي سلمىمساوي سلمىمساوي سلمىمساوي سلمى10421120104211201042112010421120

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-18مساوي جهرمساوي جهرمساوي جهرمساوي جهر10491107104911071049110710491107

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-24مسCتادي ف�ي�ةمسCتادي ف�ي�ةمسCتادي ف�ي�ةمسCتادي ف�ي�ة10491234104912341049123410491234

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-15مسCت رش هاجرمسCت رش هاجرمسCت رش هاجرمسCت رش هاجر10581424105814241058142410581424

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-20مسCتعني امميةمسCتعني امميةمسCتعني امميةمسCتعني اممية10411121104111211041112110411121

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-25مسCتغفر ٕالهاممسCتغفر ٕالهاممسCتغفر ٕالهاممسCتغفر ٕالهام10551337105513371055133710551337

10561321105613211056132110561321àتغفر سهيCمسàتغفر سهيCمسàتغفر سهيCمسàتغفر سهيCيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-26مسSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقS017الالالالثثثثانوية التق

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-24مسCتغفر يو�سمسCتغفر يو�سمسCتغفر يو�سمسCتغفر يو�س10611694106116941061169410611694

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-08مسCتف_د �دجيةمسCتف_د �دجيةمسCتف_د �دجيةمسCتف_د �دجية10601107106011071060110710601107

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01مسCتف_د رqاءمسCتف_د رqاءمسCتف_د رqاءمسCتف_د رqاء10481228104812281048122810481228

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-03مسCتف_د سوم_ةمسCتف_د سوم_ةمسCتف_د سوم_ةمسCتف_د سوم_ة10601258106012581060125810601258

005شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-16مسCتقمي MٔمميةمسCتقمي MٔمميةمسCتقمي MٔمميةمسCتقمي Mٔممية10461100104611001046110010461100

TTTT004نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01مسCتقمي سعادمسCتقمي سعادمسCتقمي سعادمسCتقمي سعاد10531072105310721053107210531072

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-01مسCتور MٔسامءمسCتور MٔسامءمسCتور MٔسامءمسCتور Mٔسامء10501060105010601050106010501060

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-24مسCتور عز ا�#نمسCتور عز ا�#نمسCتور عز ا�#نمسCتور عز ا�#ن10481372104813721048137210481372

011الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-05مسCتوري MٔسامةمسCتوري MٔسامةمسCتوري MٔسامةمسCتوري Mٔسامة10141100101411001014110010141100

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-10مسخوين حSانمسخوين حSانمسخوين حSانمسخوين حSان10641374106413741064137410641374

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-07مرسار سك_نةمرسار سك_نةمرسار سك_نةمرسار سك_نة10591411105914111059141110591411

TTTT028نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-24مرسور �دجيةمرسور �دجيةمرسور �دجيةمرسور �دجية10541319105413191054131910541319

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-02مرسور مSالمرسور مSالمرسور مSالمرسور مSال10581454105814541058145410581454

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-19مسطار زي�بمسطار زي�بمسطار زي�بمسطار زي�ب10541272105412721054127210541272

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-22مسطري ابÅساممسطري ابÅساممسطري ابÅساممسطري ابÅسام10531220105312201053122010531220

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-26مسطري نورةمسطري نورةمسطري نورةمسطري نورة10591877105918771059187710591877

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-05مسعادي هاجرمسعادي هاجرمسعادي هاجرمسعادي هاجر10461071104610711046107110461071

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-24مسعف املهديمسعف املهديمسعف املهديمسعف املهدي10571122105711221057112210571122

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-28مسعودي صباحمسعودي صباحمسعودي صباحمسعودي صباح10601063106010631060106310601063

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-25مسعودي tرميةمسعودي tرميةمسعودي tرميةمسعودي tرمية10621181106211811062118110621181���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-19مسعودي tرميةمسعودي tرميةمسعودي tرميةمسعودي tرمية10581341105813411058134110581341

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-02مسعودي #زةمسعودي #زةمسعودي #زةمسعودي #زة10581001105810011058100110581001

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-22مسعودي �رسىمسعودي �رسىمسعودي �رسىمسعودي �رسى10591801105918011059180110591801

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01مسعيف حسCناءمسعيف حسCناءمسعيف حسCناءمسعيف حسCناء10581430105814301058143010581430

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01مسيك حكميةمسيك حكميةمسيك حكميةمسيك حكمية10641036106410361064103610641036
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-02مسيك tوsرمسيك tوsرمسيك tوsرمسيك tوsر10601380106013801060138010601380

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-02-20مسكني معرمسكني معرمسكني معرمسكني معر10571086105710861057108610571086

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-13مسكني مرميمسكني مرميمسكني مرميمسكني مرمي10611418106114181061141810611418

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-28مسكني نعمةمسكني نعمةمسكني نعمةمسكني نعمة10621163106211631062116310621163���TTTT009نوية انوية انوية انوية ا

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-06مسامر زي�بمسامر زي�بمسامر زي�بمسامر زي�ب10371017103710171037101710371017

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-08مسهيل جوادمسهيل جوادمسهيل جوادمسهيل جواد10571282105712821057128210571282

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-03مسهيل سعيدمسهيل سعيدمسهيل سعيدمسهيل سعيد10561246105612461056124610561246

007فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-13مسواك سلمىمسواك سلمىمسواك سلمىمسواك سلمى10301127103011271030112710301127

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-13مسواك فاطمة الزهراءمسواك فاطمة الزهراءمسواك فاطمة الزهراءمسواك فاطمة الزهراء10601300106013001060130010601300

TTTT007نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-07مشاط املهديمشاط املهديمشاط املهديمشاط املهدي10591137105911371059113710591137

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-18مشCتاق بورشىمشCتاق بورشىمشCتاق بورشىمشCتاق بورشى10561098105610981056109810561098

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-24مشCتاق محزةمشCتاق محزةمشCتاق محزةمشCتاق محزة10581369105813691058136910581369

TTTT022نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-08مرشايف نورةمرشايف نورةمرشايف نورةمرشايف نورة10551044105510441055104410551044

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-23مرشيق �رسىمرشيق �رسىمرشيق �رسىمرشيق �رسى10501256105012561050125610501256

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-23مرشيف املهديمرشيف املهديمرشيف املهديمرشيف املهدي10561389105613891056138910561389

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-18مرشيف مدحيةمرشيف مدحيةمرشيف مدحيةمرشيف مدحية10481194104811941048119410481194

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-01مرشيف م_نةمرشيف م_نةمرشيف م_نةمرشيف م_نة10571231105712311057123110571231

TTTT010نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-06مشطاج سهاممشطاج سهاممشطاج سهاممشطاج سهام10641195106411951064119510641195

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-12مشعار فاطمة الزهراءمشعار فاطمة الزهراءمشعار فاطمة الزهراءمشعار فاطمة الزهراء10571331105713311057133110571331

010الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-12مشعل شC·ءمشعل شC·ءمشعل شC·ءمشعل شC·ء10611200106112001061120010611200

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-21مشغوف حSانمشغوف حSانمشغوف حSانمشغوف حSان10581190105811901058119010581190

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15مشكور tرميةمشكور tرميةمشكور tرميةمشكور tرمية10551308105513081055130810551308

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15مشمويم حSانمشمويم حSانمشمويم حSانمشمويم حSان10381339103813391038133910381339

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-16مشهور فريدةمشهور فريدةمشهور فريدةمشهور فريدة10591438105914381059143810591438

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-05مشوش الهاممشوش الهاممشوش الهاممشوش الهام10371238103712381037123810371238

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-18مصاد �سCميةمصاد �سCميةمصاد �سCميةمصاد �سCمية10371255103712551037125510371255

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-20مصادق *اÒشةمصادق *اÒشةمصادق *اÒشةمصادق *اÒشة10551005105510051055100510551005

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-06مصباح ٕاtراممصباح ٕاtراممصباح ٕاtراممصباح ٕاtرام10371299103712991037129910371299

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-04مصباح Mٔيوبمصباح Mٔيوبمصباح Mٔيوبمصباح Mٔيوب10591319105913191059131910591319

032الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-25مصباح زهريةمصباح زهريةمصباح زهريةمصباح زهرية10611689106116891061168910611689

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-07مصباح ف�ي�ةمصباح ف�ي�ةمصباح ف�ي�ةمصباح ف�ي�ة10381104103811041038110410381104

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-03-17مصرب ملياءمصرب ملياءمصرب ملياءمصرب ملياء10381021103810211038102110381021

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-02مصدق سف_انمصدق سف_انمصدق سف_انمصدق سف_ان10481215104812151048121510481215

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-13مرصي صفاءمرصي صفاءمرصي صفاءمرصي صفاء10371351103713511037135110371351

TTTT032نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-14مصطايف ح_اةمصطايف ح_اةمصطايف ح_اةمصطايف ح_اة10591637105916371059163710591637

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-15مصطايف �دجيةمصطايف �دجيةمصطايف �دجيةمصطايف �دجية10581247105812471058124710581247

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-03مصطايف زي�بمصطايف زي�بمصطايف زي�بمصطايف زي�ب10331020103310201033102010331020

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-14مصلمصلمصلمصلحححح ابÅسام ابÅسام ابÅسام ابÅسام10581422105814221058142210581422

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-09مصلمصلمصلمصلحححح اممية اممية اممية اممية10481375104813751048137510481375

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-27مصلمصلمصلمصلحححح    حضحضحضحضىىىى10301118103011181030111810301118

033الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-12مصلمصلمصلمصلحححح �رسى �رسى �رسى �رسى10381267103812671038126710381267

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-12مصلوح اميانمصلوح اميانمصلوح اميانمصلوح اميان10591661105916611059166110591661

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13مصلو� حسCناءمصلو� حسCناءمصلو� حسCناءمصلو� حسCناء10621260106212601062126010621260���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-13مصلو� صف_ةمصلو� صف_ةمصلو� صف_ةمصلو� صف_ة10641152106411521064115210641152

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-15مصوري �دجيةمصوري �دجيةمصوري �دجيةمصوري �دجية10571111105711111057111110571111

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-09مصوم شC·ءمصوم شC·ءمصوم شC·ءمصوم شC·ء10371242103712421037124210371242

TTTT020نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-10مرضار سارةمرضار سارةمرضار سارةمرضار سارة10551015105510151055101510551015

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-11مضمون Mٔمميةمضمون Mٔمميةمضمون Mٔمميةمضمون Mٔممية10411137104111371041113710411137

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-13مطاط Mٔرشفمطاط Mٔرشفمطاط Mٔرشفمطاط Mٔرشف10541039105410391054103910541039
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-20مطاك *ادلمطاك *ادلمطاك *ادلمطاك *ادل10481114104811141048111410481114

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-02-05مطرب �رسىمطرب �رسىمطرب �رسىمطرب �رسى10141001101410011014100110141001

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-10مطلعي امميةمطلعي امميةمطلعي امميةمطلعي اممية10581222105812221058122210581222

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-20مطممطممطممطمنئنئنئنئ سهام سهام سهام سهام10581379105813791058137910581379

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-30مطهور شC·ءمطهور شC·ءمطهور شC·ءمطهور شC·ء10461007104610071046100710461007

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-20مطهري السعديةمطهري السعديةمطهري السعديةمطهري السعدية10561085105610851056108510561085

003الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-12مطيع عامدمطيع عامدمطيع عامدمطيع عامد10561057105610571056105710561057

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-21مطيع محمدمطيع محمدمطيع محمدمطيع محمد10561312105613121056131210561312

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-23معاد ٕاtراممعاد ٕاtراممعاد ٕاtراممعاد ٕاtرام10141105101411051014110510141105

004الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01معاد سلوىمعاد سلوىمعاد سلوىمعاد سلوى10561075105610751056107510561075

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-29معاد لعناين هدىمعاد لعناين هدىمعاد لعناين هدىمعاد لعناين هدى10561238105612381056123810561238

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-21معاش هللا غزالنمعاش هللا غزالنمعاش هللا غزالنمعاش هللا غزالن10601247106012471060124710601247

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-07معاوية ملياءمعاوية ملياءمعاوية ملياءمعاوية ملياء10571570105715701057157010571570

016الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-20معتارف ابÅساممعتارف ابÅساممعتارف ابÅساممعتارف ابÅسام10141189101411891014118910141189

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-22معرتف اUراهميمعرتف اUراهميمعرتف اUراهميمعرتف اUراهمي10641400106414001064140010641400

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-03معرتيف حسCناءمعرتيف حسCناءمعرتيف حسCناءمعرتيف حسCناء10621231106212311062123110621231���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-01معمعمعمعزتزتزتزت بالل بالل بالل بالل10711073107110731071107310711073

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-14معمعمعمعزتزتزتزت شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10711013107110131071101310711013

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-04معتصم ^× tرميةمعتصم ^× tرميةمعتصم ^× tرميةمعتصم ^× tرمية10631202106312021063120210631202

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-27معتصم رضوانمعتصم رضوانمعتصم رضوانمعتصم رضوان10581077105810771058107710581077

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-31معتصم شعيبمعتصم شعيبمعتصم شعيبمعتصم شعيب10211068102110681021106810211068

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-29معتصم مومعتصم مومعتصم مومعتصم موىنىنىنىن10591045105910451059104510591045

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-03معتضد ^× خومعتضد ^× خومعتضد ^× خومعتضد ^× خو����10551077105510771055107710551077

10631102106311021063110210631102àمعتضد ^× هنيàمعتضد ^× هنيàمعتضد ^× هنيàيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-10معتضد ^× هنيCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سTTTT006

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01معتضد �دجيةمعتضد �دجيةمعتضد �دجيةمعتضد �دجية10411032104110321041103210411032

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-26معرف سCناءمعرف سCناءمعرف سCناءمعرف سCناء10591271105912711059127110591271

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-21معروف اسامعيلمعروف اسامعيلمعروف اسامعيلمعروف اسامعيل10611094106110941061109410611094

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-01معروف احلاجمعروف احلاجمعروف احلاجمعروف احلاج10711048107110481071104810711048

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-14معروف حسCناءمعروف حسCناءمعروف حسCناءمعروف حسCناء10561256105612561056125610561256

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-13معروف �دجيةمعروف �دجيةمعروف �دجيةمعروف �دجية10531247105312471053124710531247

005الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-12معروف زي�بمعروف زي�بمعروف زي�بمعروف زي�ب10571096105710961057109610571096

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-01معروف معروف معروف معروف حضحضحضحضىىىى10541263105412631054126310541263

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-09معروف �زهةمعروف �زهةمعروف �زهةمعروف �زهة10581436105814361058143610581436

004شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-12معروف وصالمعروف وصالمعروف وصالمعروف وصال10461072104610721046107210461072

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-09معروف �رسىمعروف �رسىمعروف �رسىمعروف �رسى10541253105412531054125310541253

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-06معرويف عبدا÷لطيفمعرويف عبدا÷لطيفمعرويف عبدا÷لطيفمعرويف عبدا÷لطيف10531221105312211053122110531221

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-22معز رضوانمعز رضوانمعز رضوانمعز رضوان10591163105911631059116310591163

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-07معزاين نورامعزاين نورامعزاين نورامعزاين نورا10381034103810341038103410381034

016الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-29معزاوي Mٔرشفمعزاوي Mٔرشفمعزاوي Mٔرشفمعزاوي Mٔرشف10561314105613141056131410561314

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-03معزز �دجيةمعزز �دجيةمعزز �دجيةمعزز �دجية10381384103813841038138410381384

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-14معزوز السعديةمعزوز السعديةمعزوز السعديةمعزوز السعدية10561084105610841056108410561084

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-12معزوز عبد الغفورمعزوز عبد الغفورمعزوز عبد الغفورمعزوز عبد الغفور10371479103714791037147910371479

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-19معزوز ف�ي�ةمعزوز ف�ي�ةمعزوز ف�ي�ةمعزوز ف�ي�ة10611605106116051061160510611605

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-09معزوزي �دجيةمعزوزي �دجيةمعزوزي �دجيةمعزوزي �دجية10591512105915121059151210591512

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-27معزوزي ر^بمعزوزي ر^بمعزوزي ر^بمعزوزي ر^ب10611695106116951061169510611695

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-30معشاوي خومعشاوي خومعشاوي خومعشاوي خو����10381370103813701038137010381370

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-22معطاوي مسريةمعطاوي مسريةمعطاوي مسريةمعطاوي مسرية10381208103812081038120810381208

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-07معطوف حوريةمعطوف حوريةمعطوف حوريةمعطوف حورية10611221106112211061122110611221

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-21معطى هللا سعيدمعطى هللا سعيدمعطى هللا سعيدمعطى هللا سعيد10641155106411551064115510641155
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-22معطري اسCيةمعطري اسCيةمعطري اسCيةمعطري اسCية10571565105715651057156510571565

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-02معفر ٕاميانمعفر ٕاميانمعفر ٕاميانمعفر ٕاميان10541082105410821054108210541082

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-02معقود سلميةمعقود سلميةمعقود سلميةمعقود سلمية10371285103712851037128510371285

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-11معقول زي�بمعقول زي�بمعقول زي�بمعقول زي�ب10701324107013241070132410701324

TTTT016نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-10معقول ع£نمعقول ع£نمعقول ع£نمعقول ع£ن10641319106413191064131910641319

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-30معلويم رمعلويم رمعلويم رمعلويم رىضىضىضىض10611657106116571061165710611657

028الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-19معمور سعيدةمعمور سعيدةمعمور سعيدةمعمور سعيدة10611590106115901061159010611590

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-21معنان زtر�ءمعنان زtر�ءمعنان زtر�ءمعنان زtر�ء10141055101410551014105510141055

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-11معناوي معناوي معناوي معناوي ����اداداداد10571170105711701057117010571170

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-13معنة مسيةمعنة مسيةمعنة مسيةمعنة مسية10551029105510291055102910551029

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-22معنة نوفلمعنة نوفلمعنة نوفلمعنة نوفل10501170105011701050117010501170

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-26معنوي سك_نةمعنوي سك_نةمعنوي سك_نةمعنوي سك_نة10531105105311051053110510531105

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-18معنوي *الء ا�#نمعنوي *الء ا�#نمعنوي *الء ا�#نمعنوي *الء ا�#ن10541249105412491054124910541249

016العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-24مغاري MٔسCيةمغاري MٔسCيةمغاري MٔسCيةمغاري MٔسCية10501121105011211050112110501121

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-16مغاي Mٔسامءمغاي Mٔسامءمغاي Mٔسامءمغاي Mٔسامء10141172101411721014117210141172

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-25مغراين حساممغراين حساممغراين حساممغراين حسام10581279105812791058127910581279

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-10مغراين محمدمغراين محمدمغراين محمدمغراين محمد10591680105916801059168010591680

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-07مغفور ا�الممغفور ا�الممغفور ا�الممغفور ا�الم10571424105714241057142410571424

016الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-10مغفور م_نةمغفور م_نةمغفور م_نةمغفور م_نة10571301105713011057130110571301

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-01مغفور هاجرمغفور هاجرمغفور هاجرمغفور هاجر10541038105410381054103810541038

011عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-02مغالزي ح_اةمغالزي ح_اةمغالزي ح_اةمغالزي ح_اة10421020104210201042102010421020

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-01مغنية ع£نمغنية ع£نمغنية ع£نمغنية ع£ن10551107105511071055110710551107

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-17مف�اح خومف�اح خومف�اح خومف�اح خو����10581138105811381058113810581138

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-08مف�اح سعادمف�اح سعادمف�اح سعادمف�اح سعاد10491019104910191049101910491019

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-18مف�اح سك_نةمف�اح سك_نةمف�اح سك_نةمف�اح سك_نة10581232105812321058123210581232

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-14مف�اح عبريمف�اح عبريمف�اح عبريمف�اح عبري10561348105613481056134810561348

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-28مف�اح ع£نمف�اح ع£نمف�اح ع£نمف�اح ع£ن10501235105012351050123510501235

TTTT038نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-10مف�اح غزالنمف�اح غزالنمف�اح غزالنمف�اح غزالن10591756105917561059175610591756

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-09مف�اح لبىنمف�اح لبىنمف�اح لبىنمف�اح لبىن10561268105612681056126810561268

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18مف�اح مرميمف�اح مرميمف�اح مرميمف�اح مرمي10561175105611751056117510561175

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-01مف�اح جنوىمف�اح جنوىمف�اح جنوىمف�اح جنوى10701019107010191070101910701019

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01مف�اح هدىمف�اح هدىمف�اح هدىمف�اح هدى10371205103712051037120510371205

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-08مف�òري عبدا÷لطيفمف�òري عبدا÷لطيفمف�òري عبدا÷لطيفمف�òري عبدا÷لطيف10581284105812841058128410581284

TTTT039نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-02مفدال محمد معاذمفدال محمد معاذمفدال محمد معاذمفدال محمد معاذ10591766105917661059176610591766

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-11مفضال رق_ةمفضال رق_ةمفضال رق_ةمفضال رق_ة10621144106211441062114410621144���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

015الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-27مفضال زي�بمفضال زي�بمفضال زي�بمفضال زي�ب10561287105612871056128710561287

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-24مفضل سعدمفضل سعدمفضل سعدمفضل سعد10621088106210881062108810621088���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-22مفضل �سCميةمفضل �سCميةمفضل �سCميةمفضل �سCمية10371323103713231037132310371323

TTTT015نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-15مفكر مرميمفكر مرميمفكر مرميمفكر مرمي10641287106412871064128710641287

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01مفهوم جحيبةمفهوم جحيبةمفهوم جحيبةمفهوم جحيبة10501142105011421050114210501142

021الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-19مفهوم سك_نةمفهوم سك_نةمفهوم سك_نةمفهوم سك_نة10381025103810251038102510381025

013عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-20مفهوم فدوىمفهوم فدوىمفهوم فدوىمفهوم فدوى10421054104210541042105410421054

017اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-19مفهوم Iديةمفهوم Iديةمفهوم Iديةمفهوم Iدية10411021104110211041102110411021

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-13مف_د بدرمف_د بدرمف_د بدرمف_د بدر10701127107011271070112710701127

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-12مف_د غزالنمف_د غزالنمف_د غزالنمف_د غزالن10421103104211031042110310421103

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-23مف_د Iديةمف_د Iديةمف_د Iديةمف_د Iدية10551119105511191055111910551119

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-20مف_دي عبدالغينمف_دي عبدالغينمف_دي عبدالغينمف_دي عبدالغين10631151106311511063115110631151

TTTT009نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-23مف_دي مرميمف_دي مرميمف_دي مرميمف_دي مرمي10631179106311791063117910631179

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-05مقVول بورشىمقVول بورشىمقVول بورشىمقVول بورشى10591854105918541059185410591854
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT013نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06مقVول محزةمقVول محزةمقVول محزةمقVول محزة10631257106312571063125710631257

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-03مقVول محزةمقVول محزةمقVول محزةمقVول محزة10591796105917961059179610591796

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-21مقVول خومقVول خومقVول خومقVول خو����10591790105917901059179010591790

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-12مقVول زي�بمقVول زي�بمقVول زي�بمقVول زي�ب10201033102010331020103310201033

011الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-07مقVول فاطمة الزهراءمقVول فاطمة الزهراءمقVول فاطمة الزهراءمقVول فاطمة الزهراء10571214105712141057121410571214

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-13مق�صد �زهةمق�صد �زهةمق�صد �زهةمق�صد �زهة10631333106313331063133310631333

020الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-23مق�نع tوsرمق�نع tوsرمق�نع tوsرمق�نع tوsر10381013103810131038101310381013

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-19مق�اش شC·ءمق�اش شC·ءمق�اش شC·ءمق�اش شC·ء10561161105611611056116110561161

10301070103010701030107010301070àمقداد سهيàمقداد سهيàمقداد سهيà004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-27مقداد سهي

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-28مقداد شC·ءمقداد شC·ءمقداد شC·ءمقداد شC·ء10201016102010161020101610201016

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-21مقداد �مسنيمقداد �مسنيمقداد �مسنيمقداد �مسني10611449106114491061144910611449

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-26مقدم زي�بمقدم زي�بمقدم زي�بمقدم زي�ب10491157104911571049115710491157

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-16مقدم مدحيةمقدم مدحيةمقدم مدحيةمقدم مدحية10631278106312781063127810631278

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-23مقدم يوسفمقدم يوسفمقدم يوسفمقدم يوسف10501115105011151050111510501115

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-26مقرد وح_دمقرد وح_دمقرد وح_دمقرد وح_د10541159105411591054115910541159

10581033105810331058103310581033àمقصودهللا هنيàمقصودهللا هنيàمقصودهللا هنيà002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-22مقصودهللا هني

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-02مقور *ادلمقور *ادلمقور *ادلمقور *ادل10201058102010581020105810201058

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-09ماكري �سنيماكري �سنيماكري �سنيماكري �سني10581270105812701058127010581270

004الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-30ماكماكماكماكحفحفحفحف Mٔم_نة Mٔم_نة Mٔم_نة Mٔم_نة10571076105710761057107610571076

026الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-21ماكماكماكماكحفحفحفحف شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10571518105715181057151810571518

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-06ماكماكماكماكحفحفحفحف مرمي مرمي مرمي مرمي10711136107111361071113610711136

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-28ماكك ٕاميانماكك ٕاميانماكك ٕاميانماكك ٕاميان10141045101410451014104510141045

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-18ماكوي اسامعيلماكوي اسامعيلماكوي اسامعيلماكوي اسامعيل10591557105915571059155710591557

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-10ماكوي ٕاميانماكوي ٕاميانماكوي ٕاميانماكوي ٕاميان10701322107013221070132210701322

10411191104111911041119110411191àماكوي هنيàماكوي هنيàماكوي هنيàن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08ماكوي هنيUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاU025ا

TTTT002نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-01ماكوي حيماكوي حيماكوي حيماكوي حيىيىيىيىي10591026105910261059102610591026

10371396103713961037139610371396àماك#ز هنيàماك#ز هنيàماك#ز هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-23ماك#ز هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-06ماك�يس جهرماك�يس جهرماك�يس جهرماك�يس جهر10491085104910851049108510491085

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-28مك�وب امالمك�وب امالمك�وب امالمك�وب امال10501106105011061050110610501106

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-24مكدول يو�سمكدول يو�سمكدول يو�سمكدول يو�س10701201107012011070120110701201

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-26مكرام Mٔمميةمكرام Mٔمميةمكرام Mٔمميةمكرام Mٔممية10491070104910701049107010491070

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-17مكرم اميانمكرم اميانمكرم اميانمكرم اميان10581512105815121058151210581512

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-04مكروم وائلمكروم وائلمكروم وائلمكروم وائل10701009107010091070100910701009

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-20مكرويم عز#زةمكرويم عز#زةمكرويم عز#زةمكرويم عز#زة10481206104812061048120610481206

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-15مكرمي سك_نةمكرمي سك_نةمكرمي سك_نةمكرمي سك_نة10591250105912501059125010591250

TTTT014نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-29مكرمي مىنمكرمي مىنمكرمي مىنمكرمي مىن10541028105410281054102810541028

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-31مممممكمكمكمكويل هدىويل هدىويل هدىويل هدى10541070105410701054107010541070

020العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-25مكوار شC·ءمكوار شC·ءمكوار شC·ءمكوار شC·ء10501214105012141050121410501214

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-31مكوار مرميمكوار مرميمكوار مرميمكوار مرمي10501099105010991050109910501099

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-08مكودي رق_ةمكودي رق_ةمكودي رق_ةمكودي رق_ة10411143104111431041114310411143

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-18مكودي وئاممكودي وئاممكودي وئاممكودي وئام10591830105918301059183010591830

TTTT014نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-20مكوس مرميمكوس مرميمكوس مرميمكوس مرمي10631263106312631063126310631263

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-14مالح فاطمة الزهراءمالح فاطمة الزهراءمالح فاطمة الزهراءمالح فاطمة الزهراء10701015107010151070101510701015

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-06مالح Iديةمالح Iديةمالح Iديةمالح Iدية10551087105510871055108710551087

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-08مالمالمالمالخخخخ مرمي مرمي مرمي مرمي10571299105712991057129910571299

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18مالطي Iديةمالطي Iديةمالطي Iديةمالطي Iدية10641179106411791064117910641179

031الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-21مالل زي�بمالل زي�بمالل زي�بمالل زي�ب10381240103812401038124010381240

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-08ملكني مرميملكني مرميملكني مرميملكني مرمي10631324106313241063132410631324

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-01ملوك حSانملوك حSانملوك حSانملوك حSان10591684105916841059168410591684
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-14ملوك �دجيةملوك �دجيةملوك �دجيةملوك �دجية10611243106112431061124310611243

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-21ملوك زهرةملوك زهرةملوك زهرةملوك زهرة10491130104911301049113010491130

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-26ملوك سك_نةملوك سك_نةملوك سك_نةملوك سك_نة10581505105815051058150510581505

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-16ملويك فاطمة الزهراءملويك فاطمة الزهراءملويك فاطمة الزهراءملويك فاطمة الزهراء10711194107111941071119410711194

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-03ملياI شC·ءملياI شC·ءملياI شC·ءملياI شC·ء10581516105815161058151610581516

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-07مليمليمليمليحححح ٕاميان ٕاميان ٕاميان ٕاميان10701037107010371070103710701037

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-23مليحي ٕالهاممليحي ٕالهاممليحي ٕالهاممليحي ٕالهام10581548105815481058154810581548

TTTT010نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-10ممممممممجود عتيقةجود عتيقةجود عتيقةجود عتيقة10591185105911851059118510591185

020اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-02ممممممممد ليىلد ليىلد ليىلد ليىل10411099104110991041109910411099

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-08ممممممممدوح حسCناءدوح حسCناءدوح حسCناءدوح حسCناء10381098103810981038109810381098

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-17ممممممممدوح زtيةدوح زtيةدوح زtيةدوح زtية10481382104813821048138210481382

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-07ممممممممدوح µديدوح µديدوح µديدوح µدي10701320107013201070132010701320

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-01ممممممممدوح Iديةدوح Iديةدوح Iديةدوح Iدية10701120107011201070112010701120

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-02ممممممممزي محمدزي محمدزي محمدزي محمد10611151106111511061115110611151

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-10ممممممممزي مىنزي مىنزي مىنزي مىن10701279107012791070127910701279

021الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22مSا° Mٔم_نةمSا° Mٔم_نةمSا° Mٔم_نةمSا° Mٔم_نة10611450106114501061145010611450

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-16مSا° فدوىمSا° فدوىمSا° فدوىمSا° فدوى10601298106012981060129810601298

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-23مSا° جهرمSا° جهرمSا° جهرمSا° جهر10481284104812841048128410481284

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-08مSادر مروةمSادر مروةمSادر مروةمSادر مروة10371227103712271037122710371227

008الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-21مSار MٔمالمSار MٔمالمSار MٔمالمSار Mٔمال10571157105711571057115710571157

TTTT005نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-24مSار رشCيدةمSار رشCيدةمSار رشCيدةمSار رشCيدة10531081105310811053108110531081

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-01مSار سلمىمSار سلمىمSار سلمىمSار سلمى10371472103714721037147210371472

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-18مSار مومSار مومSار مومSار موىنىنىنىن10711138107111381071113810711138

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-14مSاف سك_نةمSاف سك_نةمSاف سك_نةمSاف سك_نة10591377105913771059137710591377

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-12مSاف مSاف مSاف مSاف حضحضحضحضىىىى10491112104911121049111210491112

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-06مSال مصطفىمSال مصطفىمSال مصطفىمSال مصطفى10591018105910181059101810591018

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-23مSام غزالنمSام غزالنمSام غزالنمSام غزالن10371379103713791037137910371379

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-12مSاين مرميمSاين مرميمSاين مرميمSاين مرمي10621247106212471062124710621247���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-22مSترص حف_ظةمSترص حف_ظةمSترص حف_ظةمSترص حف_ظة10571359105713591057135910571359

ي Mٔمميةي Mٔمميةي Mٔمميةي Mٔممية10531057105310571053105710531057 TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-23مSمSمSمSهت�هت�هت�هت�

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-05مSجوري فاطمةمSجوري فاطمةمSجوري فاطمةمSجوري فاطمة10541144105411441054114410541144

TTTT003نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01مSدر tوsرمSدر tوsرمSدر tوsرمSدر tوsر10631043106310431063104310631043

TTTT024نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-23مSرص فاحتةمSرص فاحتةمSرص فاحتةمSرص فاحتة10541234105412341054123410541234

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-07مSرص هاجرمSرص هاجرمSرص هاجرمSرص هاجر10561158105611581056115810561158

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-25مSصف سك_نةمSصف سك_نةمSصف سك_نةمSصف سك_نة10201078102010781020107810201078

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-26مSصف غزالنمSصف غزالنمSصف غزالنمSصف غزالن10531021105310211053102110531021

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06مSصوب tوsرمSصوب tوsرمSصوب tوsرمSصوب tوsر10381281103812811038128110381281

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-28مSصور امحدمSصور امحدمSصور امحدمSصور امحد10551034105510341055103410551034

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-08مSصور MٔسامةمSصور MٔسامةمSصور MٔسامةمSصور Mٔسامة10641353106413531064135310641353

TTTT018نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-30مSصور ف�ي�ةمSصور ف�ي�ةمSصور ف�ي�ةمSصور ف�ي�ة10591358105913581059135810591358

TTTT030نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-18مSصور جنوىمSصور جنوىمSصور جنوىمSصور جنوى10541355105413551054135510541355

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-27مSصوري اسامعيلمSصوري اسامعيلمSصوري اسامعيلمSصوري اسامعيل10591579105915791059157910591579

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-09مSصوري �دجيةمSصوري �دجيةمSصوري �دجيةمSصوري �دجية10371380103713801037138010371380

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-05مSصوري وفاءمSصوري وفاءمSصوري وفاءمSصوري وفاء10601180106011801060118010601180

022الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-26مSصري مرميمSصري مرميمSصري مرميمSصري مرمي10381057103810571038105710381057

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-15مSضور �دجيةمSضور �دجيةمSضور �دجيةمSضور �دجية10611376106113761061137610611376

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-22مSظور سوم_ةمSظور سوم_ةمSظور سوم_ةمSظور سوم_ة10601067106010671060106710601067

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-31مSظور ن _لمSظور ن _لمSظور ن _لمSظور ن _ل10621110106211101062111010621110���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-15مSقد محزةمSقد محزةمSقد محزةمSقد محزة10591498105914981059149810591498
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-03مSقوش مليكةمSقوش مليكةمSقوش مليكةمSقوش مليكة10421025104210251042102510421025

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-08ممممهنهنهنهنايل حكميةايل حكميةايل حكميةايل حكمية10591715105917151059171510591715

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-04مSوار �دجيةمSوار �دجيةمSوار �دجيةمSوار �دجية10551235105512351055123510551235

010الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-15مSوال اUراهميمSوال اUراهميمSوال اUراهميمSوال اUراهمي10571196105711961057119610571196

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-02مSويب �دجيةمSويب �دجيةمSويب �دجيةمSويب �دجية10631099106310991063109910631099

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18مSور زtر�ءمSور زtر�ءمSور زtر�ءمSور زtر�ء10571271105712711057127110571271

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-18مSور مرميمSور مرميمSور مرميمSور مرمي10541103105411031054110310541103

018اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-02مىن Mٔسامءمىن Mٔسامءمىن Mٔسامءمىن Mٔسامء10411046104110461041104610411046

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-02مين �دجيةمين �دجيةمين �دجيةمين �دجية10581174105811741058117410581174

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-07مSيار مرميمSيار مرميمSيار مرميمSيار مرمي10611651106116511061165110611651

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-29مSياين MٔسCيةمSياين MٔسCيةمSياين MٔسCيةمSياين MٔسCية10581543105815431058154310581543

TTTT040نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01مSياين اtراممSياين اtراممSياين اtراممSياين اtرام10591782105917821059178210591782

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28مSياين MٔمالمSياين MٔمالمSياين MٔمالمSياين Mٔمال10571434105714341057143410571434

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-15مSياين MٔمنيمSياين MٔمنيمSياين MٔمنيمSياين Mٔمني10491337104913371049133710491337

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-16مSياين �دجيةمSياين �دجيةمSياين �دجيةمSياين �دجية10581186105811861058118610581186

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-11مSياين فاطمة الزهراءمSياين فاطمة الزهراءمSياين فاطمة الزهراءمSياين فاطمة الزهراء10571041105710411057104110571041

001الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-22مSياين م_لودةمSياين م_لودةمSياين م_لودةمSياين م_لودة10571013105710131057101310571013

018الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-23مSياين IديةمSياين IديةمSياين IديةمSياين Iدية10571345105713451057134510571345

10571496105714961057149610571496àياين هنيSمàياين هنيSمàياين هنيSمàياين هنيS025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-01م

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-03مSيب MٔمميةمSيب MٔمميةمSيب MٔمميةمSيب Mٔممية10601305106013051060130510601305

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-12مSيب حSانمSيب حSانمSيب حSانمSيب حSان10381367103813671038136710381367

TTTT006نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-02مSيب جنالءمSيب جنالءمSيب جنالءمSيب جنالء10531117105311171053111710531117

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-01مSري اجلباريمSري اجلباريمSري اجلباريمSري اجلباري10591165105911651059116510591165

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-30مSري محزةمSري محزةمSري محزةمSري محزة10461016104610161046101610461016

008فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-10مSري رانيةمSري رانيةمSري رانيةمSري رانية10301145103011451030114510301145

TTTT001نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-05مSري زهريةمSري زهريةمSري زهريةمSري زهرية10631008106310081063100810631008

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-24مSري سارةمSري سارةمSري سارةمSري سارة10711038107110381071103810711038

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-28مSري ع£نمSري ع£نمSري ع£نمSري ع£ن10581258105812581058125810581258

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-03مSري يوسفمSري يوسفمSري يوسفمSري يوسف10541181105411811054118110541181

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-12مSيل محمد MٔمنيمSيل محمد MٔمنيمSيل محمد MٔمنيمSيل محمد Mٔمني10711068107110681071106810711068

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-14مSيويل مسريةمSيويل مسريةمSيويل مسريةمSيويل مسرية10571332105713321057133210571332

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ21-08-1997اجر سلمىµاجر سلمىµاجر سلمىµاجر سلمى10711061107110611071106110711061

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ11-05-2000اجر سCناءµاجر سCناءµاجر سCناءµاجر سCناء10381307103813071038130710381307

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ21-10-1999يب عبدالغينµيب عبدالغينµيب عبدالغينµيب عبدالغين10581405105814051058140510581405

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ05-03-1998تاد �دجيةµتاد �دجيةµتاد �دجيةµتاد �دجية10641126106411261064112610641126

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ04-12-1999تدي سوم_ةµتدي سوم_ةµتدي سوم_ةµتدي سوم_ة10201091102010911020109110201091

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ18-05-1997جور سCناءµجور سCناءµجور سCناءµجور سCناء10601091106010911060109110601091

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ01-05-1999داوي اسCيةµداوي اسCيةµداوي اسCيةµداوي اسCية10601202106012021060120210601202

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ19-08-1998داوي اميانµداوي اميانµداوي اميانµداوي اميان10561162105611621056116210561162

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ26-09-1999داوي مرادµداوي مرادµداوي مرادµداوي مراد10591561105915611059156110591561

012العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ14-02-1996داوي جناةµداوي جناةµداوي جناةµداوي جناة10501048105010481050104810501048

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ29-09-1999دب tرميةµدب tرميةµدب tرميةµدب tرمية10551223105512231055122310551223

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ12-05-2001د#ر زي�بµد#ر زي�بµد#ر زي�بµد#ر زي�ب10141206101412061014120610141206

TTTT043نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ29-08-2001ذب *اÒشةµذب *اÒشةµذب *اÒشةµذب *اÒشة10591852105918521059185210591852

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ21-08-1994ري زهرةµري زهرةµري زهرةµري زهرة10141015101410151014101510141015

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ05-11-2000ين مرميµين مرميµين مرميµين مرمي10531252105312521053125210531252

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ19-05-2001وال سهامµوال سهامµوال سهامµوال سهام10371461103714611037146110371461

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ10-01-1997يدرة �دجيةµيدرة �دجيةµيدرة �دجيةµيدرة �دجية10491103104911031049110310491103

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ11-01-2000ريي مليكةµريي مليكةµريي مليكةµريي مليكة10581443105814431058144310581443
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ27-08-1996يà محمدµيà محمدµيà محمدµيà محمد10141044101410441014104410141044

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجµ27-06-2000مي Mٔملµمي Mٔملµمي Mٔملµمي Mٔمل10211061102110611021106110211061

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-22مواح_دي Mٔيوبمواح_دي Mٔيوبمواح_دي Mٔيوبمواح_دي Mٔيوب10491293104912931049129310491293

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-13مواضيع �دجيةمواضيع �دجيةمواضيع �دجيةمواضيع �دجية10561182105611821056118210561182

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-20موافق مرميموافق مرميموافق مرميموافق مرمي10571107105711071057110710571107

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-06موافق �سنيموافق �سنيموافق �سنيموافق �سني10571050105710501057105010571050

010الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-22مواق �دجيةمواق �دجيةمواق �دجيةمواق �دجية10561195105611951056119510561195

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-17مواق مSالمواق مSالمواق مSالمواق مSال10601301106013011060130110601301

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-10موايل غيموايل غيموايل غيموايل غيثثثثةةةة10571379105713791057137910571379

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-31موwسط �مسنيموwسط �مسنيموwسط �مسنيموwسط �مسني10581102105811021058110210581102

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-28موبطيل يو�سموبطيل يو�سموبطيل يو�سموبطيل يو�س10571276105712761057127610571276

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-11-21موتيق شC·ءموتيق شC·ءموتيق شC·ءموتيق شC·ء10621271106212711062127110621271���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-16موج Mٔيوبموج Mٔيوبموج Mٔيوبموج Mٔيوب10481077104810771048107710481077

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-26موqان ودادموqان ودادموqان ودادموqان وداد10591407105914071059140710591407

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01مو° �لميةمو° �لميةمو° �لميةمو° �لمية10541246105412461054124610541246

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-14مو° م_نةمو° م_نةمو° م_نةمو° م_نة10551026105510261055102610551026

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-05موج_د ا�سموج_د ا�سموج_د ا�سموج_د ا�س10561021105610211056102110561021

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-07مو�دي مونةمو�دي مونةمو�دي مونةمو�دي مونة10591146105911461059114610591146

025الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-29موح_ا دنياموح_ا دنياموح_ا دنياموح_ا دنيا10611531106115311061153110611531

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-23مو�يل tوøرمو�يل tوøرمو�يل tوøرمو�يل tوøر10591241105912411059124110591241

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-23مودة سك_نةمودة سك_نةمودة سك_نةمودة سك_نة10541104105411041054110410541104

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-07مودن حسCناءمودن حسCناءمودن حسCناءمودن حسCناء10301061103010611030106110301061

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-12مودين هاجرمودين هاجرمودين هاجرمودين هاجر10501063105010631050106310501063

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-10ممممؤؤؤؤديب فاطمةديب فاطمةديب فاطمةديب فاطمة10381102103811021038110210381102

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-02موراد عبد الصمدموراد عبد الصمدموراد عبد الصمدموراد عبد الصمد10371021103710211037102110371021

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-06-09مورافق لبىنمورافق لبىنمورافق لبىنمورافق لبىن10501018105010181050101810501018

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-06موردي Mٔمميةموردي Mٔمميةموردي Mٔمميةموردي Mٔممية10501198105011981050119810501198

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-03مورشCيد �دجيةمورشCيد �دجيةمورشCيد �دجيةمورشCيد �دجية10201143102011431020114310201143

006الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-09موزول الهامموزول الهامموزول الهامموزول الهام10561106105611061056110610561106

007الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-02موزون *اÒشةموزون *اÒشةموزون *اÒشةموزون *اÒشة10611135106111351061113510611135

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-28موساوي عبد هللاموساوي عبد هللاموساوي عبد هللاموساوي عبد هللا10381134103811341038113410381134

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-06موسCتقي مرميموسCتقي مرميموسCتقي مرميموسCتقي مرمي10201133102011331020113310201133

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-13موسف_ع نعميةموسف_ع نعميةموسف_ع نعميةموسف_ع نعمية10301065103010651030106510301065

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-08موىس ليىلموىس ليىلموىس ليىلموىس ليىل10141029101410291014102910141029

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-01موشايف �رساموشايف �رساموشايف �رساموشايف �رسا10561367105613671056136710561367

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-11موصبري زي�بموصبري زي�بموصبري زي�بموصبري زي�ب10201061102010611020106110201061

012الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-06مو*اد لعناين مرميمو*اد لعناين مرميمو*اد لعناين مرميمو*اد لعناين مرمي10571227105712271057122710571227

TTTT033نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-05مو*د كاملمو*د كاملمو*د كاملمو*د كامل10551261105512611055126110551261

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-15موغيا وصالموغيا وصالموغيا وصالموغيا وصال10481202104812021048120210481202

TTTT003نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-21موغيت حسCناءموغيت حسCناءموغيت حسCناءموغيت حسCناء10591052105910521059105210591052

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-14موفق زtر�ءموفق زtر�ءموفق زtر�ءموفق زtر�ء10611192106111921061119210611192

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-19موفق مرميموفق مرميموفق مرميموفق مرمي10711096107110961071109610711096

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-11موف_دي امميةموف_دي امميةموف_دي امميةموف_دي اممية10701177107011771070117710701177

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-02موقران هندموقران هندموقران هندموقران هند10371212103712121037121210371212

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-19موق_ت سك_نةموق_ت سك_نةموق_ت سك_نةموق_ت سك_نة10561228105612281056122810561228

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-10مواكن لطيفةمواكن لطيفةمواكن لطيفةمواكن لطيفة10561149105611491056114910561149

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-21مومومومولكلكلكلك فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء10601004106010041060100410601004

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-22موtيل ودادموtيل ودادموtيل ودادموtيل وداد10211059102110591021105910211059

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-24موال اميانموال اميانموال اميانموال اميان10631085106310851063108510631085

340/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

039الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-27مويل وئاممويل وئاممويل وئاممويل وئام10381399103813991038139910381399

022الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06موليد فاطمةموليد فاطمةموليد فاطمةموليد فاطمة10611463106114631061146310611463

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-28مومن Mٔمميةمومن Mٔمميةمومن Mٔمميةمومن Mٔممية10501163105011631050116310501163

TTTT011نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-14مومن محزةمومن محزةمومن محزةمومن محزة10631212106312121063121210631212

035الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-13مومن رqاءمومن رqاءمومن رqاءمومن رqاء10211076102110761021107610211076

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-15مومن رحيابمومن رحيابمومن رحيابمومن رحياب10481142104811421048114210481142

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-05مومن سلمىمومن سلمىمومن سلمىمومن سلمى10581309105813091058130910581309

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-28مومن *اÒشةمومن *اÒشةمومن *اÒشةمومن *اÒشة10611568106115681061156810611568

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-29مومن ع£نمومن ع£نمومن ع£نمومن ع£ن10621090106210901062109010621090���TTTT005نوية انوية انوية انوية ا

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-27مومن عزا�#نمومن عزا�#نمومن عزا�#نمومن عزا�#ن10541098105410981054109810541098

018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-01مومن حمسنيمومن حمسنيمومن حمسنيمومن حمسني10501179105011791050117910501179

005فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-25مومين اUراهميمومين اUراهميمومين اUراهميمومين اUراهمي10301081103010811030108110301081

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-14مومين ح_اةمومين ح_اةمومين ح_اةمومين ح_اة10371055103710551037105510371055

005الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-29مومين �دجيةمومين �دجيةمومين �دجيةمومين �دجية10561091105610911056109110561091

TTTT028نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-08مومو Mٔمميةمومو Mٔمميةمومو Mٔمميةمومو Mٔممية10551166105511661055116610551166

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-28مومو زي�بمومو زي�بمومو زي�بمومو زي�ب10541198105411981054119810541198

038الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-02مومو شC·ءمومو شC·ءمومو شC·ءمومو شC·ء10481260104812601048126010481260

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-30موموش فرحموموش فرحموموش فرحموموش فرح10611276106112761061127610611276

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-06موهتادي العريبموهتادي العريبموهتادي العريبموهتادي العريب10591388105913881059138810591388

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-02موهالل سCناءموهالل سCناءموهالل سCناءموهالل سCناء10701300107013001070130010701300

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-23موهوب �Mٔسموهوب �Mٔسموهوب �Mٔسموهوب �Mٔس10541179105411791054117910541179

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-19موهوب tرميةموهوب tرميةموهوب tرميةموهوب tرمية10371388103713881037138810371388

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-15موهوب محمدموهوب محمدموهوب محمدموهوب محمد10711172107111721071117210711172

TTTT026نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-03موهيب رشCيدموهيب رشCيدموهيب رشCيدموهيب رشCيد10541264105412641054126410541264

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-10موهيب زي�بموهيب زي�بموهيب زي�بموهيب زي�ب10581169105811691058116910581169

10551245105512451055124510551245àموهيب هنيàموهيب هنيàموهيب هنيàون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-11موهيب هنيÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUون التنوية اÛ� نUنوية اTTTT032

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-03موميà رشيفةموميà رشيفةموميà رشيفةموميà رشيفة10541187105411871054118710541187

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-15م_ات زي�بم_ات زي�بم_ات زي�بم_ات زي�ب10561272105612721056127210561272

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-17م_ار wرشىم_ار wرشىم_ار wرشىم_ار wرشى10491302104913021049130210491302

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-30م_ة مسيةم_ة مسيةم_ة مسيةم_ة مسية10621312106213121062131210621312���TTTT016نوية انوية انوية انوية ا

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-12م_م_م_م_جججج رشCيد رشCيد رشCيد رشCيد10571381105713811057138110571381

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-31م_داين جهرم_داين جهرم_داين جهرم_داين جهر10581570105815701058157010581570

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-08مري Mٔمالمري Mٔمالمري Mٔمالمري Mٔمال10481278104812781048127810481278

007الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-03-16مريس املهديمريس املهديمريس املهديمريس املهدي10571140105711401057114010571140

008الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-04-03مريوش حسCناءمريوش حسCناءمريوش حسCناءمريوش حسCناء10141024101410241014102410141024

017الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-19مZساوي ربيعمZساوي ربيعمZساوي ربيعمZساوي ربيع10561325105613251056132510561325

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-14مZيس عبداجلبارمZيس عبداجلبارمZيس عبداجلبارمZيس عبداجلبار10551036105510361055103610551036

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30م_ليد سعدم_ليد سعدم_ليد سعدم_ليد سعد10141175101411751014117510141175

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-17مميون سك_نةمميون سك_نةمميون سك_نةمميون سك_نة10621297106212971062129710621297���TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-20مميوين مرميمميوين مرميمميوين مرميمميوين مرمي10371210103712101037121010371210

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII02-03-1998جتجتجتجت حكمية حكمية حكمية حكمية10581209105812091058120910581209

020الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI10-10-2001جتي محمدIجتي محمدIجتي محمدIجتي محمد10561391105613911056139110561391

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII01-12-1995حجحجحجحج Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء Mٔسامء10581072105810721058107210581072

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII30-10-2001حجحجحجحج Mٔمال Mٔمال Mٔمال Mٔمال10501251105012511050125110501251

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII20-12-1999حجحجحجحج tوsر tوsر tوsر tوsر10411159104111591041115910411159

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII17-01-1996حجحجحجحج مرمي مرمي مرمي مرمي10491073104910731049107310491073

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI30-03-1993حجي هندIحجي هندIحجي هندIحجي هند10411005104110051041100510411005

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجqI31-05-1998د �لميةqIد �لميةqIد �لميةqIد �لمية10541143105411431054114310541143

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجqI07-06-1996د فاطمة الزهراءqIد فاطمة الزهراءqIد فاطمة الزهراءqIد فاطمة الزهراء10481068104810681048106810481068
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII08-02-2001مجمجمجمج wرشى wرشى wرشى wرشى10301120103011201030112010301120

004الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII14-11-1995مجمجمجمج مونيا مونيا مونيا مونيا10611079106110791061107910611079

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI07-07-2001° �در�يس حفصةI° �در�يس حفصةI° �در�يس حفصةI° �در�يس حفصة10581602105816021058160210581602

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI10-09-1996° الشC·ءI° الشC·ءI° الشC·ءI° الشC·ء10701061107010611070106110701061

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI01-01-1999° ايوبI° ايوبI° ايوبI° ايوب10621139106211391062113910621139���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI07-06-1995° سارةI° سارةI° سارةI° سارة10561035105610351056103510561035

010الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI07-09-1997° سعادI° سعادI° سعادI° سعاد10141063101410631014106310141063

TTTT020نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI27-06-1998° مسريةI° مسريةI° مسريةI° مسرية10541146105411461054114610541146

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI21-07-1996° فاطمةI° فاطمةI° فاطمةI° فاطمة10551073105510731055107310551073

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجt °I22-05-1996وsرt °Iوsرt °Iوsرt °Iوsر10371105103711051037110510371105

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI14-01-2002° هندI° هندI° هندI° هند10381408103814081038140810381408

046الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI18-12-2001° هيبةI° هيبةI° هيبةI° هيبة10491395104913951049139510491395

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI26-10-1998جمي عبدالرحميIجمي عبدالرحميIجمي عبدالرحميIجمي عبدالرحمي10641173106411731064117310641173

TTTT001نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI06-04-1993در رشCيدةIدر رشCيدةIدر رشCيدةIدر رشCيدة10591007105910071059100710591007

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI24-07-1995در سهامIدر سهامIدر سهامIدر سهام10371073103710731037107310371073

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI11-04-2001دم اميانIدم اميانIدم اميانIدم اميان10561377105613771056137710561377

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI06-11-2000دي امميةIدي امميةIدي امميةIدي اممية10561346105613461056134610561346

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI02-02-1999دي محزةIدي محزةIدي محزةIدي محزة10581323105813231058132310581323

024الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI30-08-1996دي سارةIدي سارةIدي سارةIدي سارة10381088103810881038108810381088

014الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI25-11-1998د#ر ٕالهامIد#ر ٕالهامIد#ر ٕالهامIد#ر ٕالهام10571275105712751057127510571275

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI07-06-2000زه حسCناءIزه حسCناءIزه حسCناءIزه حسCناء10581492105814921058149210581492

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI02-02-2000س حلسن wسمةIس حلسن wسمةIس حلسن wسمةIس حلسن wسمة10381293103812931038129310381293

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI17-11-1995سد لبىنIسد لبىنIسد لبىنIسد لبىن10371083103710831037108310371083

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI12-07-1998سد جهرIسد جهرIسد جهرIسد جهر10381178103811781038117810381178

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII06-07-1998حصحصحصحص يوسف يوسف يوسف يوسف10641149106411491064114910641149

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI11-08-2001رص اسامةIرص اسامةIرص اسامةIرص اسامة10571573105715731057157310571573

001الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI12-02-1996رص جهيانIرص جهيانIرص جهيانIرص جهيان10211011102110111021101110211011

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI19-07-1997رص محزةIرص محزةIرص محزةIرص محزة10621066106210661062106610621066���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI01-02-1997رص رشCيدةIرص رشCيدةIرص رشCيدةIرص رشCيدة10711043107110431071104310711043

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI26-11-2001رص سلمىIرص سلمىIرص سلمىIرص سلمى10501252105012521050125210501252

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI28-07-1993رص *IZرص *IZرص *IZرص *Zىسىسىسىس10461002104610021046100210461002

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI05-08-1995رص فاطمة الزهراءIرص فاطمة الزهراءIرص فاطمة الزهراءIرص فاطمة الزهراء10631033106310331063103310631033

TTTT025نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI20-04-1999رصي املصطفىIرصي املصطفىIرصي املصطفىIرصي املصطفى10591484105914841059148410591484

003شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء MٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI29-06-1999رصي امميةIرصي امميةIرصي امميةIرصي اممية10461054104610541046105410461054

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI24-04-1999رصي �دجيةIرصي �دجيةIرصي �دجيةIرصي �دجية10491241104912411049124110491241

036الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI17-09-2000رصي دنياIرصي دنياIرصي دنياIرصي دنيا10381329103813291038132910381329

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI27-06-2001رصي زtر�ءIرصي زtر�ءIرصي زtر�ءIرصي زtر�ء10561380105613801056138010561380

023اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI09-09-1999رصي زي�بIرصي زي�بIرصي زي�بIرصي زي�ب10411144104111441041114410411144

TTTT002نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI29-09-1995رصي ف_اليل مرميIرصي ف_اليل مرميIرصي ف_اليل مرميIرصي ف_اليل مرمي10531035105310351053103510531035

10211048102110481021104810211048àرصي هنيIàرصي هنيIàرصي هنيIàرصي هنيI29-11-1999يكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجCن مسUيك مقاطعات اCن مسUيك مقاطعات اCن مسUيك مقاطعات اCن مسUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اU034الالالالثثثثانوية إال*دادية ا

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI05-06-1993صف زي�بIصف زي�بIصف زي�بIصف زي�ب10611009106110091061100910611009

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI22-12-1999صف محمدIصف محمدIصف محمدIصف محمد10561275105612751056127510561275

006الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI14-09-1996صف مرادIصف مرادIصف مرادIصف مراد10571120105711201057112010571120

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI12-08-1999ضري عفافIضري عفافIضري عفافIضري عفاف10571368105713681057136810571368

TTTT004نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجIIII28-08-1997ظظظظري سCناءري سCناءري سCناءري سCناء10711064107110641071106410711064

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI06-10-1999فع ٕالهامIفع ٕالهامIفع ٕالهامIفع ٕالهام10601244106012441060124410601244

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI02-03-1999فع سعيدةIفع سعيدةIفع سعيدةIفع سعيدة10591463105914631059146310591463

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI12-04-2001فع مرميIفع مرميIفع مرميIفع مرمي10591821105918211059182110591821

015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI27-06-1998فعي MٔمنيIفعي MٔمنيIفعي MٔمنيIفعي Mٔمني10501117105011171050111710501117

342/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI28-05-2001وي امميةIوي امميةIوي امميةIوي اممية10571567105715671057156710571567

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI15-11-2000وي سهامIوي سهامIوي سهامIوي سهام10491346104913461049134610491346

TTTT016نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI08-11-1996وي فوزيةIوي فوزيةIوي فوزيةIوي فوزية10541079105410791054107910541079

022اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI18-05-1999وي tوsرIوي tوsرIوي tوsرIوي tوsر10411127104111271041112710411127

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI09-06-1999يت احVيب MٔسامءIيت احVيب MٔسامءIيت احVيب MٔسامءIيت احVيب Mٔسامء10331041103310411033104110331041

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI30-12-1996يت Mٔفقري السعديةIيت Mٔفقري السعديةIيت Mٔفقري السعديةIيت Mٔفقري السعدية10481101104811011048110110481101

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI14-11-1995يت محو حسCناءIيت محو حسCناءIيت محو حسCناءIيت محو حسCناء10541050105410501054105010541050

006الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI05-10-1996يÅيس مرميIيÅيس مرميIيÅيس مرميIيÅيس مرمي10611121106111211061112110611121

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوجI23-07-1999مي سلوىIمي سلوىIمي سلوىIمي سلوى10701185107011851070118510701185

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-02-27نبداوي محمد Mٔمنينبداوي محمد Mٔمنينبداوي محمد Mٔمنينبداوي محمد Mٔمني10581024105810241058102410581024

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14نربانربانربانرباصصصص ح_اة ح_اة ح_اة ح_اة10491191104911911049119110491191

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-20نبيل عز#زنبيل عز#زنبيل عز#زنبيل عز#ز10641163106411631064116310641163

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-28نبيل معرنبيل معرنبيل معرنبيل معر10531295105312951053129510531295

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-����25هبهبهبهباين ازهوراين ازهوراين ازهوراين ازهور10701004107010041070100410701004

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-06نبوري ع£ننبوري ع£ننبوري ع£ننبوري ع£ن10541131105411311054113110541131

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-03نبويق مرمينبويق مرمينبويق مرمينبويق مرمي10601013106010131060101310601013

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-05ن _ل سلمىن _ل سلمىن _ل سلمىن _ل سلمى10701170107011701070117010701170

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-09ن _ل هاجرن _ل هاجرن _ل هاجرن _ل هاجر10381106103811061038110610381106

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-10ن _ن _ن _ن _هههه سCناء سCناء سCناء سCناء10581271105812711058127110581271

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-02ن _ن _ن _ن _هههه سوم_ة سوم_ة سوم_ة سوم_ة10711234107112341071123410711234

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-18ن _ن _ن _ن _هههه شC·ء شC·ء شC·ء شC·ء10371093103710931037109310371093

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-11ن _ن _ن _ن _هههه ليىل ليىل ليىل ليىل10581128105811281058112810581128

10711077107110771071107710711077à_ ن à_ ن à_ ن à_ ن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-01ن _ن _ن _ن _هههه نUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUنوية اTTTT004

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-07نتاف �دجيةنتاف �دجيةنتاف �دجيةنتاف �دجية10631149106311491063114910631149

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1992-12-21جناح ابÅسامجناح ابÅسامجناح ابÅسامجناح ابÅسام10581002105810021058100210581002

TTTT021نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-18جناح �در�يس اIسجناح �در�يس اIسجناح �در�يس اIسجناح �در�يس اIس10541163105411631054116310541163

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-11-30جناح Mٔمميةجناح Mٔمميةجناح Mٔمميةجناح Mٔممية10701069107010691070106910701069

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-13جناح سك_نةجناح سك_نةجناح سك_نةجناح سك_نة10591452105914521059145210591452

035الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-03جناح مرميجناح مرميجناح مرميجناح مرمي10381317103813171038131710381317

TTTT009نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-21جناري ف�ي�ةجناري ف�ي�ةجناري ف�ي�ةجناري ف�ي�ة10591175105911751059117510591175

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-19جنري امالجنري امالجنري امالجنري امال10481389104813891048138910481389

024الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-15جنري سCناءجنري سCناءجنري سCناءجنري سCناء10611516106115161061151610611516

TTTT012نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-18جنم شC·ءجنم شC·ءجنم شC·ءجنم شC·ء10591238105912381059123810591238

009الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-22جنمة مزييلجنمة مزييلجنمة مزييلجنمة مزييل10141050101410501014105010141050

023الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-03-10جنمي ٕاIسجنمي ٕاIسجنمي ٕاIسجنمي ٕاIس10381071103810711038107110381071

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-30جنوم مSالجنوم مSالجنوم مSالجنوم مSال10371020103710201037102010371020

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-15جني خوجني خوجني خوجني خو����10601246106012461060124610601246

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-27جنيب Mٔمميةجنيب Mٔمميةجنيب Mٔمميةجنيب Mٔممية10611655106116551061165510611655

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-10جنيب سلميةجنيب سلميةجنيب سلميةجنيب سلمية10571448105714481057144810571448

003الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-05-31جنيب فاطمة الزهراءجنيب فاطمة الزهراءجنيب فاطمة الزهراءجنيب فاطمة الزهراء10611056106110561061105610611056

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-23جنيب هندجنيب هندجنيب هندجنيب هند10581439105814391058143910581439

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-17جنمي جناةجنمي جناةجنمي جناةجنمي جناة10621195106211951062119510621195���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

012الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-09حنحنحنحناس حياس حياس حياس حيىيىيىيىي10561240105612401056124010561240

009الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-12حنحنحنحنال حكميةال حكميةال حكميةال حكمية10571176105711761057117610571176

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-25حنحنحنحنيل املهدييل املهدييل املهدييل املهدي10701236107012361070123610701236

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-02حنحنحنحنمد �ا�مد �ا�مد �ا�مد �ا�10611262106112621061126210611262

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-09حنحنحنحنية زtر�ءية زtر�ءية زtر�ءية زtر�ء10481234104812341048123410481234

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-03حنحنحنحنيل رمييل رمييل رمييل رمي10581529105815291058152910581529

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-28حنحنحنحنييل ٕاtرامييل ٕاtرامييل ٕاtرامييل ٕاtرام10491182104911821049118210491182
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-23حنحنحنحنييل رqاءييل رqاءييل رqاءييل رqاء10591892105918921059189210591892

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-28حنحنحنحنييل Iديةييل Iديةييل Iديةييل Iدية10591461105914611059146110591461

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-29خنخنخنخنايل هدىايل هدىايل هدىايل هدى10501069105010691050106910501069

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-28خنخنخنخنà املهديà املهديà املهديà املهدي10211042102110421021104210211042

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-29خنخنخنخنيل tوsريل tوsريل tوsريل tوsر10371119103711191037111910371119

TTTT022نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-29خنخنخنخنييل Iديةييل Iديةييل Iديةييل Iدية10591422105914221059142210591422

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-23ندqار �Mٔسندqار �Mٔسندqار �Mٔسندqار �Mٔس10331045103310451033104510331045

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-04ند#ر لينةند#ر لينةند#ر لينةند#ر لينة10601152106011521060115210601152

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-�21زار مرمي�زار مرمي�زار مرمي�زار مرمي10631127106311271063112710631127

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-04-�10زهة ا¾دي�زهة ا¾دي�زهة ا¾دي�زهة ا¾دي10711030107110301071103010711030

019الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-�08زهة رف_ع�زهة رف_ع�زهة رف_ع�زهة رف_ع10611416106114161061141610611416

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-�29زي�زي�زي�زيهههه �سني �سني �سني �سني10701103107011031070110310701103

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-�16سCبان العيايش�سCبان العيايش�سCبان العيايش�سCبان العيايش10621028106210281062102810621028���TTTT002نوية انوية انوية انوية ا

013العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-12-�15سCبان نورى�سCبان نورى�سCبان نورى�سCبان نورى10501074105010741050107410501074

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-�10سمي احلسن�سمي احلسن�سمي احلسن�سمي احلسن10631325106313251063132510631325

TTTT002نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-�01سCناس فاطمة�سCناس فاطمة�سCناس فاطمة�سCناس فاطمة10631035106310351063103510631035

TTTT003نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-�04سZب مرمي�سZب مرمي�سZب مرمي�سZب مرمي10711059107110591071105910711059

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-�02سCميي ايوب�سCميي ايوب�سCميي ايوب�سCميي ايوب10141007101410071014100710141007

TTTT015نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-�27شاط اميان�شاط اميان�شاط اميان�شاط اميان10631286106312861063128610631286

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-�21شاط جامل�شاط جامل�شاط جامل�شاط جامل10631133106311331063113310631133

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-�24شاط رشCيدة�شاط رشCيدة�شاط رشCيدة�شاط رشCيدة10641147106411471064114710641147

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-�19شCيد �در�يس رق_ة�شCيد �در�يس رق_ة�شCيد �در�يس رق_ة�شCيد �در�يس رق_ة10631125106311251063112510631125

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-�21شCيط ٕاسامعيل�شCيط ٕاسامعيل�شCيط ٕاسامعيل�شCيط ٕاسامعيل10591873105918731059187310591873

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-�28شCيط مسية�شCيط مسية�شCيط مسية�شCيط مسية10211046102110461021104610211046

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-06نرص ا�#ن سلوىنرص ا�#ن سلوىنرص ا�#ن سلوىنرص ا�#ن سلوى10201154102011541020115410201154

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-11نرص ا�#ن Iديةنرص ا�#ن Iديةنرص ا�#ن Iديةنرص ا�#ن Iدية10621232106212321062123210621232���TTTT012نوية انوية انوية انوية ا

TTTT045نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-17نرص هللا �دجيةنرص هللا �دجيةنرص هللا �دجيةنرص هللا �دجية10591882105918821059188210591882

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-23نرص هللا صفاءنرص هللا صفاءنرص هللا صفاءنرص هللا صفاء10591577105915771059157710591577

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-28نرص امياننرص امياننرص امياننرص اميان10421093104210931042109310421093

TTTT015نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-19نرصاوي عبدالعايلنرصاوي عبدالعايلنرصاوي عبدالعايلنرصاوي عبدالعايل10541045105410451054104510541045

TTTT025نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-03نرصاوي فاطنةنرصاوي فاطنةنرصاوي فاطنةنرصاوي فاطنة10551103105511031055110310551103

TTTT025نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-22نرصوهللا ليىلنرصوهللا ليىلنرصوهللا ليىلنرصوهللا ليىل10541255105412551054125510541255

TTTT026نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-18نرصون فاطمةنرصون فاطمةنرصون فاطمةنرصون فاطمة10591515105915151059151510591515

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-13نرصي غيتةنرصي غيتةنرصي غيتةنرصي غيتة10601146106011461060114610601146

TTTT024نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-06نصZب حسCناءنصZب حسCناءنصZب حسCناءنصZب حسCناء10551084105510841055108410551084

TTTT015نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-26نصينصينصينصيحححح Mٔمال Mٔمال Mٔمال Mٔمال10591300105913001059130010591300

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-21نصينصينصينصيحححح عبدهللا عبدهللا عبدهللا عبدهللا10711097107110971071109710711097

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-02نصينصينصينصيحححح مرمي مرمي مرمي مرمي10591710105917101059171010591710

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-25نصري اسامءنصري اسامءنصري اسامءنصري اسامء10481355104813551048135510481355

013الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-16نصري Mٔمميةنصري Mٔمميةنصري Mٔمميةنصري Mٔممية10611269106112691061126910611269

TTTT003نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-05-09نصري محزةنصري محزةنصري محزةنصري محزة10531056105310561053105610531056

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-03نصري حSاننصري حSاننصري حSاننصري حSان10591871105918711059187110591871

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-31نصري �دجيةنصري �دجيةنصري �دجيةنصري �دجية10531135105311351053113510531135

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-20نصري �دجيةنصري �دجيةنصري �دجيةنصري �دجية10601222106012221060122210601222

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-06نصري tوsرنصري tوsرنصري tوsرنصري tوsر10501230105012301050123010501230

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-29نصري tوsرنصري tوsرنصري tوsرنصري tوsر10711192107111921071119210711192

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-08نصري مرمينصري مرمينصري مرمينصري مرمي10531264105312641053126410531264

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-07نصيف محزةنصيف محزةنصيف محزةنصيف محزة10551295105512951055129510551295

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-06نصيفي بوشعيبنصيفي بوشعيبنصيفي بوشعيبنصيفي بوشعيب10581019105810191058101910581019
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-29نضال امالنضال امالنضال امالنضال امال10591244105912441059124410591244

TTTT044نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-17نضال ايةنضال ايةنضال ايةنضال اية10591866105918661059186610591866

TTTT013نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-19نضيف Mٔسامءنضيف Mٔسامءنضيف Mٔسامءنضيف Mٔسامء10591258105912581059125810591258

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية بٔهيلية برئرئرئرئا�زرانا�زرانا�زرانا�زرانعامعامعامعام���� مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعات الفداء مرس السلطانمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-12-22نضيف شC·ءنضيف شC·ءنضيف شC·ءنضيف شC·ء10331012103310121033101210331012

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-09نضيف صلي�ةنضيف صلي�ةنضيف صلي�ةنضيف صلي�ة10601332106013321060133210601332

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-10نضييل بورشىنضييل بورشىنضييل بورشىنضييل بورشى10581455105814551058145510581455

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-28نظايف فاطمة الزهراءنظايف فاطمة الزهراءنظايف فاطمة الزهراءنظايف فاطمة الزهراء10531218105312181053121810531218

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-19نظيف ابÅسامنظيف ابÅسامنظيف ابÅسامنظيف ابÅسام10371404103714041037140410371404

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-06نظيف امحدنظيف امحدنظيف امحدنظيف امحد10581334105813341058133410581334

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-15نظيف بديعةنظيف بديعةنظيف بديعةنظيف بديعة10491206104912061049120610491206

023الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-09نظيف سك_نةنظيف سك_نةنظيف سك_نةنظيف سك_نة10611501106115011061150110611501

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-09-27نظيف *اÒشةنظيف *اÒشةنظيف *اÒشةنظيف *اÒشة10551030105510301055103010551030

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-18نظيف معرنظيف معرنظيف معرنظيف معر10711123107111231071112310711123

TTTT008نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-19نظيف tرميةنظيف tرميةنظيف tرميةنظيف tرمية10711145107111451071114510711145

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-13نظيف مرمينظيف مرمينظيف مرمينظيف مرمي10481038104810381048103810481038

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-06نظيف مرمينظيف مرمينظيف مرمينظيف مرمي10631322106313221063132210631322

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-18نظيف �رسىنظيف �رسىنظيف �رسىنظيف �رسى10711230107112301071123010711230

TTTT013نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-29نعامن حكميةنعامن حكميةنعامن حكميةنعامن حكمية10641248106412481064124810641248

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-28نعامين ابÅسامنعامين ابÅسامنعامين ابÅسامنعامين ابÅسام10551234105512341055123410551234

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-04نعامين اسامعيلنعامين اسامعيلنعامين اسامعيلنعامين اسامعيل10591277105912771059127710591277

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-18نعامين اسCيةنعامين اسCيةنعامين اسCيةنعامين اسCية10711195107111951071119510711195

001الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-08-02نعموش سارةنعموش سارةنعموش سارةنعموش سارة10611011106110111061101110611011

TTTT017نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-06نعناع اIسنعناع اIسنعناع اIسنعناع اIس10631340106313401063134010631340

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-27نعنا*ة هبي´ةنعنا*ة هبي´ةنعنا*ة هبي´ةنعنا*ة هبي´ة10301051103010511030105110301051

TTTT023نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-01نعناين عبدالعايلنعناين عبدالعايلنعناين عبدالعايلنعناين عبدالعايل10591446105914461059144610591446

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-27نعنعي روف_دةنعنعي روف_دةنعنعي روف_دةنعنعي روف_دة10571593105715931057159310571593

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-05نعوم زي�بنعوم زي�بنعوم زي�بنعوم زي�ب10491169104911691049116910491169

TTTT005نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-28نعوم عبدالهادينعوم عبدالهادينعوم عبدالهادينعوم عبدالهادي10631095106310951063109510631095

022العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-22نعمي السعديةنعمي السعديةنعمي السعديةنعمي السعدية10501244105012441050124410501244

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-02نعمي زي�بنعمي زي�بنعمي زي�بنعمي زي�ب10641395106413951064139510641395

TTTT041نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-08نعمي زي�بنعمي زي�بنعمي زي�بنعمي زي�ب10591819105918191059181910591819

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-06نعمي سCناءنعمي سCناءنعمي سCناءنعمي سCناء10371156103711561037115610371156

TTTT019نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-01نعمي غزالننعمي غزالننعمي غزالننعمي غزالن10631364106313641063136410631364

10371218103712181037121810371218àنعمي هنيàنعمي هنيàنعمي هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-16نعمي هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT016نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-06نعمي نورةنعمي نورةنعمي نورةنعمي نورة10631313106313131063131310631313

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-22نعمية عنوزنعمية عنوزنعمية عنوزنعمية عنوز10581579105815791058157910581579

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-05نعينعة سهامنعينعة سهامنعينعة سهامنعينعة سهام10591825105918251059182510591825

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-15نغاش زي�بنغاش زي�بنغاش زي�بنغاش زي�ب10371174103711741037117410371174

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-30نفاف شC·ءنفاف شC·ءنفاف شC·ءنفاف شC·ء10621044106210441062104410621044���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

020الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-22نفدي محزةنفدي محزةنفدي محزةنفدي محزة10571393105713931057139310571393

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-25نفدي غزالننفدي غزالننفدي غزالننفدي غزالن10581291105812911058129110581291

TTTT016نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-25نفقي رضانفقي رضانفقي رضانفقي رضا10591315105913151059131510591315

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-15نف_د MٔسCيةنف_د MٔسCيةنف_د MٔسCيةنف_د MٔسCية10641030106410301064103010641030

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-02نفZس ابÅسامنفZس ابÅسامنفZس ابÅسامنفZس ابÅسام10631387106313871063138710631387

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-13نقال سلوىنقال سلوىنقال سلوىنقال سلوى10301071103010711030107110301071

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-02نقري اسامءنقري اسامءنقري اسامءنقري اسامء10621073106210731062107310621073���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-�16كري نورا�#ن�كري نورا�#ن�كري نورا�#ن�كري نورا�#ن10711134107111341071113410711134

TTTT028نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-12منمنمنمنري ٕاميانري ٕاميانري ٕاميانري ٕاميان10591555105915551059155510591555

032الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-26منمنمنمنري زي�بري زي�بري زي�بري زي�ب10381257103812571038125710381257
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT035نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-10هنار عبدالرحميهنار عبدالرحميهنار عبدالرحميهنار عبدالرحمي10591690105916901059169010591690

10501120105011201050112010501120àهنمي هنيàهنمي هنيàهنمي هنيà015العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-19هنمي هني

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-16نوار امميةنوار امميةنوار امميةنوار اممية10571333105713331057133310571333

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-16نواري سهامنواري سهامنواري سهامنواري سهام10591094105910941059109410591094

001الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-03-22نوح امياننوح امياننوح امياننوح اميان10561003105610031056100310561003

007الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-24نور ا÷ليل سوم_ةنور ا÷ليل سوم_ةنور ا÷ليل سوم_ةنور ا÷ليل سوم_ة10561132105611321056113210561132

014الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-21نور املهدينور املهدينور املهدينور املهدي10141142101411421014114210141142

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-14نور ٕالهامنور ٕالهامنور ٕالهامنور ٕالهام10201158102011581020115810201158

TTTT014نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-25نور زtر�ءنور زtر�ءنور زtر�ءنور زtر�ء10641277106412771064127710641277

TTTT031نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-18نور لطيفةنور لطيفةنور لطيفةنور لطيفة10551227105512271055122710551227

TTTT014نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-02نورا�#ن tوsرنورا�#ن tوsرنورا�#ن tوsرنورا�#ن tوsر10591275105912751059127510591275

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-24نورا�#ن �سنينورا�#ن �سنينورا�#ن �سنينورا�#ن �سني10531243105312431053124310531243

TTTT019نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-29نورالف�نورالف�نورالف�نورالف�حححح فدوى فدوى فدوى فدوى10641366106413661064136610641366

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-01نورالف�نورالف�نورالف�نورالف�حححح ليىل ليىل ليىل ليىل10411194104111941041119410411194

TTTT012نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-27نورالف�نورالف�نورالف�نورالف�حححح ندى ندى ندى ندى10641240106412401064124010641240

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-29نورا÷ليل سعادنورا÷ليل سعادنورا÷ليل سعادنورا÷ليل سعاد10571337105713371057133710571337

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-23نورالهادي انتصارنورالهادي انتصارنورالهادي انتصارنورالهادي انتصار10421095104210951042109510421095

TTTT006نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-01-01نوراوي ز#ن العابد#ننوراوي ز#ن العابد#ننوراوي ز#ن العابد#ننوراوي ز#ن العابد#ن10591111105911111059111110591111

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-19نورة بو�ك_تنورة بو�ك_تنورة بو�ك_تنورة بو�ك_ت10491038104910381049103810491038

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-10-07نورة لكدايننورة لكدايننورة لكدايننورة لكداين10601028106010281060102810601028

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-07نوري Mٔمحدنوري Mٔمحدنوري Mٔمحدنوري Mٔمحد10371326103713261037132610371326

002فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-11نوري امميةنوري امميةنوري امميةنوري اممية10301037103010371030103710301037

018الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-24نوري بدرنوري بدرنوري بدرنوري بدر10611393106113931061139310611393

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-20نوري رشCيدنوري رشCيدنوري رشCيدنوري رشCيد10611155106111551061115510611155

10381369103813691038136910381369àنوري هنيàنوري هنيàنوري هنيàيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-29نوري هنيCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشC038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رش

TTTT005نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-21نوزري MٔسCيةنوزري MٔسCيةنوزري MٔسCيةنوزري MٔسCية10711098107110981071109810711098

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-08نوصري هاجرنوصري هاجرنوصري هاجرنوصري هاجر10581168105811681058116810581168

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-10نوعمي انتصارنوعمي انتصارنوعمي انتصارنوعمي انتصار10541140105411401054114010541140

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-10-13نوموس شC·ءنوموس شC·ءنوموس شC·ءنوموس شC·ء10621079106210791062107910621079���TTTT004نوية انوية انوية انوية ا

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-10نوIين شC·ءنوIين شC·ءنوIين شC·ءنوIين شC·ء10581254105812541058125410581254

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-25نونو ارشفنونو ارشفنونو ارشفنونو ارشف10701097107010971070109710701097

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-02-19نوييت وqداننوييت وqداننوييت وqداننوييت وqدان10581577105815771058157710581577

015الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-25نويين محزةنويين محزةنويين محزةنويين محزة10571289105712891057128910571289

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-08نياwيس اهنيةنياwيس اهنيةنياwيس اهنيةنياwيس اهنية10551339105513391055133910551339

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-15نZت اخين فاطمةنZت اخين فاطمةنZت اخين فاطمةنZت اخين فاطمة10141006101410061014100610141006

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-30ن�Zايل املهدين�Zايل املهدين�Zايل املهدين�Zايل املهدي10141174101411741014117410141174

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-19نيجينيجينيجينيجيحححح *اÒشة *اÒشة *اÒشة *اÒشة10561258105612581056125810561258

002شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-23نيداحلاج �دجيةنيداحلاج �دجيةنيداحلاج �دجيةنيداحلاج �دجية10461031104610311046103110461031

TTTT012نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-05نيل حسCناءنيل حسCناءنيل حسCناءنيل حسCناء10531239105312391053123910531239

018الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-16ها° tوsرها° tوsرها° tوsرها° tوsر10141226101412261014122610141226

033الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-12-04هادي Mٔمميةهادي Mٔمميةهادي Mٔمميةهادي Mٔممية10611697106116971061169710611697

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-06-13هارة عبد العاطيهارة عبد العاطيهارة عبد العاطيهارة عبد العاطي10641003106410031064100310641003

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-03-07هارما شC·ءهارما شC·ءهارما شC·ءهارما شC·ء10481399104813991048139910481399

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-21هاهاهاهامشمشمشمش اممية اممية اممية اممية10481268104812681048126810481268

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-06هاهاهاهامشمشمشمش فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة10491034104910341049103410491034

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-25هاهاهاهامشمشمشمش نورة نورة نورة نورة10481270104812701048127010481270

TTTT006نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-20هامشي ٕالهامهامشي ٕالهامهامشي ٕالهامهامشي ٕالهام10641115106411151064111510641115

TTTT007نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20هامشي tوsرهامشي tوsرهامشي tوsرهامشي tوsر10711135107111351071113510711135

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-09-06هامشي محمدهامشي محمدهامشي محمدهامشي محمد10581104105811041058110410581104
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT004نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-12-12هاشCمي مرميهاشCمي مرميهاشCمي مرميهاشCمي مرمي10591063105910631059106310591063

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-18هانت عبدالعز#زهانت عبدالعز#زهانت عبدالعز#زهانت عبدالعز#ز10301041103010411030104110301041

016عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-16هاين هندهاين هندهاين هندهاين هند10421106104211061042110610421106

019الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-26هايبة سك_نةهايبة سك_نةهايبة سك_نةهايبة سك_نة10571362105713621057136210571362

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-31هبا° مSصفهبا° مSصفهبا° مSصفهبا° مSصف10621214106212141062121410621214���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-10هبطي زهريةهبطي زهريةهبطي زهريةهبطي زهرية10381165103811651038116510381165

TTTT029نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-14ههههىبىبىبىب زي�ب زي�ب زي�ب زي�ب10591575105915751059157510591575

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-17هداري شC·ءهداري شC·ءهداري شC·ءهداري شC·ء10621263106212631062126310621263���TTTT014نوية انوية انوية انوية ا

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-20هديب Mٔرشفهديب Mٔرشفهديب Mٔرشفهديب Mٔرشف10621249106212491062124910621249���TTTT013نوية انوية انوية انوية ا

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-02هدور امميةهدور امميةهدور امميةهدور اممية10501083105010831050108310501083

006فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-24هدى حسCناءهدى حسCناءهدى حسCناءهدى حسCناء10301111103011111030111110301111

017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-01هدييل ٕاميانهدييل ٕاميانهدييل ٕاميانهدييل ٕاميان10571330105713301057133010571330

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-12هديين Mٔم_نةهديين Mٔم_نةهديين Mٔم_نةهديين Mٔم_نة10621202106212021062120210621202���TTTT011نوية انوية انوية انوية ا

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-20هرادي Mٔسامةهرادي Mٔسامةهرادي Mٔسامةهرادي Mٔسامة10371470103714701037147010371470

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02هرادي محمدهرادي محمدهرادي محمدهرادي محمد10701212107012121070121210701212

TTTT031نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-02هرادي مرميهرادي مرميهرادي مرميهرادي مرمي10591612105916121059161210591612

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-01هرادي يو�سهرادي يو�سهرادي يو�سهرادي يو�س10581054105810541058105410581054

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-08هربو زهرةهربو زهرةهربو زهرةهربو زهرة10581184105811841058118410581184

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-18هر�ل زي�بهر�ل زي�بهر�ل زي�بهر�ل زي�ب10381107103811071038110710381107

TTTT002نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-22هردهردهردهرد���� اميان اميان اميان اميان10641027106410271064102710641027

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-10هردهردهردهرد���� مرمي مرمي مرمي مرمي10551184105511841055118410551184

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-21هرشان هرشان هرشان هرشان حضحضحضحضىىىى10601034106010341060103410601034

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-18هرماش الزاهيةهرماش الزاهيةهرماش الزاهيةهرماش الزاهية10621119106211191062111910621119���TTTT006نوية انوية انوية انوية ا

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-12هرماش خوهرماش خوهرماش خوهرماش خو����10611670106116701061167010611670

10141210101412101014121010141210àهروش هنيàهروش هنيàهروش هنيàينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-03هروش هنيCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسC017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلس

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-24هرومت رشCيدهرومت رشCيدهرومت رشCيدهرومت رشCيد10631065106310651063106510631065

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-08هروية مرميهروية مرميهروية مرميهروية مرمي10701288107012881070128810701288

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-12هرمي وqدانهرمي وqدانهرمي وqدانهرمي وqدان10501148105011481050114810501148

009الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-12هز#ن �دهز#ن �دهز#ن �دهز#ن �دجبجبجبجبةةةة10611183106111831061118310611183

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-09هشام سك_نةهشام سك_نةهشام سك_نةهشام سك_نة10631080106310801063108010631080

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-04هشمي ٕالهامهشمي ٕالهامهشمي ٕالهامهشمي ٕالهام10621056106210561062105610621056���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-14هشمي سلمىهشمي سلمىهشمي سلمىهشمي سلمى10631146106311461063114610631146

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-27هصاك مرميهصاك مرميهصاك مرميهصاك مرمي10491181104911811049118110491181

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-09هضييب Mٔمميةهضييب Mٔمميةهضييب Mٔمميةهضييب Mٔممية10141217101412171014121710141217

025الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-04هطايب فاطمة الزهراءهطايب فاطمة الزهراءهطايب فاطمة الزهراءهطايب فاطمة الزهراء10571488105714881057148810571488

TTTT013نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-01-15هطار Iديةهطار Iديةهطار Iديةهطار Iدية10541014105410141054101410541014

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-15هالل امحدهالل امحدهالل امحدهالل امحد10531266105312661053126610531266

TTTT019نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-13هالل Mٔمنيهالل Mٔمنيهالل Mٔمنيهالل Mٔمني10591364105913641059136410591364

TTTT014نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-12هالل حسامهالل حسامهالل حسامهالل حسام10531279105312791053127910531279

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-01-01هالل �لميةهالل �لميةهالل �لميةهالل �لمية10561024105610241056102410561024

10701163107011631070116310701163àهالل دليàهالل دليàهالل دليàيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-27هالل دليCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اU009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ا

TTTT023نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-13هالل معرهالل معرهالل معرهالل معر10541217105412171054121710541217

023الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-29هاليل امميةهاليل امميةهاليل امميةهاليل اممية10571442105714421057144210571442

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-27هاليل اميانهاليل اميانهاليل اميانهاليل اميان10381159103811591038115910381159

TTTT008نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-18هلييل �دجيةهلييل �دجيةهلييل �دجيةهلييل �دجية10631160106311601063116010631160

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-18هامد رqاءهامد رqاءهامد رqاءهامد رqاء10571474105714741057147410571474

10581352105813521058135210581352àمهداين دليàمهداين دليàمهداين دليà018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-25مهداين دلي

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-20مهو فاطمةمهو فاطمةمهو فاطمةمهو فاطمة10621150106211501062115010621150���TTTT008نوية انوية انوية انوية ا

TTTT009نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-01مهو مونةمهو مونةمهو مونةمهو مونة10641166106411661064116610641166
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-07هند عضيهند عضيهند عضيهند عضييضيضيضيض10581031105810311058103110581031

TTTT029نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-16هين زي�بهين زي�بهين زي�بهين زي�ب10551193105511931055119310551193

003فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-21هواري Mٔم_نةهواري Mٔم_نةهواري Mٔم_نةهواري Mٔم_نة10301042103010421030104210301042

027الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-03هواري ملياءهواري ملياءهواري ملياءهواري ملياء10381144103811441038114410381144

008الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-02هوام سك_نةهوام سك_نةهوام سك_نةهوام سك_نة10611159106111591061115910611159

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-27هودان tوsرهودان tوsرهودان tوsرهودان tوsر10701153107011531070115310701153

TTTT034نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-15هياب �دجيةهياب �دجيةهياب �دجيةهياب �دجية10591663105916631059166310591663

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-09هيدار tوsرهيدار tوsرهيدار tوsرهيدار tوsر10551068105510681055106810551068

TTTT036نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-12هريود اميانهريود اميانهريود اميانهريود اميان10551340105513401055134010551340

TTTT021نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-08هياليل صرب#نهياليل صرب#نهياليل صرب#نهياليل صرب#ن10551022105510221055102210551022

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-16هياليل فاطمةهياليل فاطمةهياليل فاطمةهياليل فاطمة10371466103714661037146610371466

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-24هيين �دجيةهيين �دجيةهيين �دجيةهيين �دجية10581607105816071058160710581607

TTTT035نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-19و الطايس ٕاحسانو الطايس ٕاحسانو الطايس ٕاحسانو الطايس ٕاحسان10551305105513051055130510551305

034الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-02واحامن رمحةواحامن رمحةواحامن رمحةواحامن رمحة10381294103812941038129410381294

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-08-10واحو صفاءواحو صفاءواحو صفاءواحو صفاء10601101106011011060110110601101

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-12وا� فاطمة الزهراءوا� فاطمة الزهراءوا� فاطمة الزهراءوا� فاطمة الزهراء10701249107012491070124910701249

TTTT022نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-13واح_د Mٔمميةواح_د Mٔمميةواح_د Mٔمميةواح_د Mٔممية10541182105411821054118210541182

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-02واح_د فاطمة الزهراءواح_د فاطمة الزهراءواح_د فاطمة الزهراءواح_د فاطمة الزهراء10481049104810491048104910481049

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-16واراب خوواراب خوواراب خوواراب خو����10371150103711501037115010371150

016اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-07-25وارحو نورا�#نوارحو نورا�#نوارحو نورا�#نوارحو نورا�#ن10411006104110061041100610411006

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-06وازربو سك_نةوازربو سك_نةوازربو سك_نةوازربو سك_نة10611242106112421061124210611242

TTTT017نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-22وازي رضاوازي رضاوازي رضاوازي رضا10641336106413361064133610641336

TTTT010نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-23واسطي فاطمة الزهراءواسطي فاطمة الزهراءواسطي فاطمة الزهراءواسطي فاطمة الزهراء10711191107111911071119110711191

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-12واصف اUراهميواصف اUراهميواصف اUراهميواصف اUراهمي10491082104910821049108210491082

031الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-28واصف �دجيةواصف �دجيةواصف �دجيةواصف �دجية10611656106116561061165610611656

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-15واعراب حسCناءواعراب حسCناءواعراب حسCناءواعراب حسCناء10581314105813141058131410581314

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-18واعري حوريةواعري حوريةواعري حوريةواعري حورية10481204104812041048120410481204

025الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-05-03وافق وافق وافق وافق حضحضحضحضىىىى10381111103811111038111110381111

014الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-14وافق مرميوافق مرميوافق مرميوافق مرمي10561271105612711056127110561271

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-31وايف �Mٔسوايف �Mٔسوايف �Mٔسوايف �Mٔس10381377103813771038137710381377

TTTT029نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-29وايف رqاءوايف رqاءوايف رqاءوايف رqاء10541330105413301054133010541330

010العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-04-30والطلبة مرميوالطلبة مرميوالطلبة مرميوالطلبة مرمي10501016105010161050101610501016

TTTT013نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-18والغريب صفاءوالغريب صفاءوالغريب صفاءوالغريب صفاء10531260105312601053126010531260

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-11واليدي �دجيةواليدي �دجيةواليدي �دجيةواليدي �دجية10481218104812181048121810481218

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-13واهيب نورةواهيب نورةواهيب نورةواهيب نورة10601128106011281060112810601128

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-04واهيل هاواهيل هاواهيل هاواهيل ها����10611043106110431061104310611043

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-20وUاكس سعادوUاكس سعادوUاكس سعادوUاكس سعاد10611109106111091061110910611109

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-30و�ب نورةو�ب نورةو�ب نورةو�ب نورة10581035105810351058103510581035

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-17وج_د مرميوج_د مرميوج_د مرميوج_د مرمي10491402104914021049140210491402

019العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-06وج_وج_وج_وج_هههه �دجية �دجية �دجية �دجية10501192105011921050119210501192

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-07-06و�دي زي�بو�دي زي�بو�دي زي�بو�دي زي�ب10371070103710701037107010371070

030الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-18وحامن الزهرةوحامن الزهرةوحامن الزهرةوحامن الزهرة10381206103812061038120610381206

TTTT002نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-22وحامن عبدهللاوحامن عبدهللاوحامن عبدهللاوحامن عبدهللا10711024107110241071102410711024

TTTT023نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-03وح_د حسCناءوح_د حسCناءوح_د حسCناءوح_د حسCناء10551076105510761055107610551076

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-21وح_دي بدرا�#نوح_دي بدرا�#نوح_دي بدرا�#نوح_دي بدرا�#ن10611031106110311061103110611031

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-03-20وداع حوريةوداع حوريةوداع حوريةوداع حورية10711178107111781071117810711178

004فاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةفاطمة الفهريةعامعامعامعام���� مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشق مقاطعة *ني الشقمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-06ودودودودمهمهمهمه ف_صل ف_صل ف_صل ف_صل10301068103010681030106810301068

TTTT006نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-11-03وديغ طارقوديغ طارقوديغ طارقوديغ طارق10631106106311061063110610631106

TTTT007نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-15ورار �لميةورار �لميةورار �لميةورار �لمية10641139106411391064113910641139

348/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-11-08ورار ن _لورار ن _لورار ن _لورار ن _ل10621193106211931062119310621193���TTTT010نوية انوية انوية انوية ا

TTTT004نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-01-01وراري سهاموراري سهاموراري سهاموراري سهام10631063106310631063106310631063

014العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-04وراق Mٔمميةوراق Mٔمميةوراق Mٔمميةوراق Mٔممية10501096105010961050109610501096

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-15ورايق غزالنورايق غزالنورايق غزالنورايق غزالن10371232103712321037123210371232

TTTT011نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-06ورايق م_نةورايق م_نةورايق م_نةورايق م_نة10531205105312051053120510531205

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-16وريت اسامءوريت اسامءوريت اسامءوريت اسامء10211052102110521021105210211052

044الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-03وريت زي�بوريت زي�بوريت زي�بوريت زي�ب10371414103714141037141410371414

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-09-22وردان زي�بوردان زي�بوردان زي�بوردان زي�ب10591729105917291059172910591729

043الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-27وردان محمد انوروردان محمد انوروردان محمد انوروردان محمد انور10371397103713971037139710371397

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-07ورداين ابÅسامورداين ابÅسامورداين ابÅسامورداين ابÅسام10381371103813711038137110381371

027الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-22ورداين �دجيةورداين �دجيةورداين �دجيةورداين �دجية10611579106115791061157910611579

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-30ورداوي �Mٔسورداوي �Mٔسورداوي �Mٔسورداوي �Mٔس10601138106011381060113810601138

036الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-01ورداوي µديورداوي µديورداوي µديورداوي µدي10601266106012661060126610601266

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-16ورداوي �سCميةورداوي �سCميةورداوي �سCميةورداوي �سCمية10481120104811201048112010481120

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-31وردي �Mٔسوردي �Mٔسوردي �Mٔسوردي �Mٔس10551373105513731055137310551373

TTTT042نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-25وردي ر^بوردي ر^بوردي ر^بوردي ر^ب10591839105918391059183910591839

026الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-23وردي سارةوردي سارةوردي سارةوردي سارة10381132103811321038113210381132

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-30وردي سف_انوردي سف_انوردي سف_انوردي سف_ان10581320105813201058132010581320

TTTT037نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-25وردي غزالنوردي غزالنوردي غزالنوردي غزالن10591723105917231059172310591723

005الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-07-13ورد�ش ع£نورد�ش ع£نورد�ش ع£نورد�ش ع£ن10611107106111071061110710611107

TTTT008نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-25ورديين فاطمةورديين فاطمةورديين فاطمةورديين فاطمة10641142106411421064114210641142

047الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-15ورز#ز رqاءورز#ز رqاءورز#ز رqاءورز#ز رqاء10371474103714741037147410371474

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-09ورضان محمدورضان محمدورضان محمدورضان محمد10621008106210081062100810621008���TTTT001نوية انوية انوية انوية ا

001شويقشويقشويقشويقعامعامعامعام���� مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفا مقاطعات ا�ار البيضاء Mٔنفامزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-01-06وريض اtراموريض اtراموريض اtراموريض اtرام10461001104610011046100110461001

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-18وزهوم فاطمةوزهوم فاطمةوزهوم فاطمةوزهوم فاطمة10701207107012071070120710701207

041الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-10-16وسام wرشىوسام wرشىوسام wرشىوسام wرشى10371345103713451037134510371345

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-19وسطي جهروسطي جهروسطي جهروسطي جهر10201139102011391020113910201139

TTTT001نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-11-11وسقي فاطمة الزهراءوسقي فاطمة الزهراءوسقي فاطمة الزهراءوسقي فاطمة الزهراء10531020105310201053102010531020

TTTT034نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-31وسقي مرميوسقي مرميوسقي مرميوسقي مرمي10551300105513001055130010551300

028الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-09وسالم غزالنوسالم غزالنوسالم غزالنوسالم غزالن10381169103811691038116910381169

TTTT027نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-29وسالين محزةوسالين محزةوسالين محزةوسالين محزة10541291105412911054129110541291

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-10-01وسCيط IديةوسCيط IديةوسCيط IديةوسCيط Iدية10701008107010081070100810701008

039الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-05-26وسCيف هندوسCيف هندوسCيف هندوسCيف هند10371312103713121037131210371312

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-20ومشهو يوسفومشهو يوسفومشهو يوسفومشهو يوسف10551135105511351055113510551135

011الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-05وصفي مرميوصفي مرميوصفي مرميوصفي مرمي10611239106112391061123910611239

TTTT026نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-02-23وصيف اtراموصيف اtراموصيف اtراموصيف اtرام10551129105511291055112910551129

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-25وصيف مSريوصيف مSريوصيف مSريوصيف مSري10591382105913821059138210591382

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-07وضاح مرميوضاح مرميوضاح مرميوضاح مرمي10701115107011151070111510701115

TTTT036نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-01وضيوضيوضيوضيحححح �دجية �دجية �دجية �دجية10591701105917011059170110591701

029الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-16وضيوضيوضيوضيحححح ر^ب ر^ب ر^ب ر^ب10571564105715641057156410571564

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-20وضيوضيوضيوضيحححح سCناء سCناء سCناء سCناء10581447105814471058144710581447

009الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-08وضيوضيوضيوضيحححح نورة نورة نورة نورة10561166105611661056116610561166

017العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-06-20وطعين الهاموطعين الهاموطعين الهاموطعين الهام10501155105011551050115510501155

035الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-08-12وعز#ز سهاموعز#ز سهاموعز#ز سهاموعز#ز سهام10481187104811871048118710481187

TTTT020نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-10-25و*اله Mٔمميةو*اله Mٔمميةو*اله Mٔمميةو*اله Mٔممية10591397105913971059139710591397

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-11-19و*يل حسCناءو*يل حسCناءو*يل حسCناءو*يل حسCناء10481012104810121048101210481012

TTTT018نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-13وعود صباحوعود صباحوعود صباحوعود صباح10541101105411011054110110541101

10621281106212811062128110621281Èوفاء ابو املساÈوفاء ابو املساÈوفاء ابو املساÈيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-01-31وفاء ابو املساCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    س����TTTT015نوية انوية انوية انوية ا

يييي10501171105011711050117110501171 018العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-28وفاء الفقهيوفاء الفقهيوفاء الفقهيوفاء الفقهي����
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

TTTT018نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-01وفقي حسCناءوفقي حسCناءوفقي حسCناءوفقي حسCناء10641356106413561064135610641356

TTTT019نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-30وفقي سك_نةوفقي سك_نةوفقي سك_نةوفقي سك_نة10541137105411371054113710541137

002الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-28وفقري ع£نوفقري ع£نوفقري ع£نوفقري ع£ن10611044106110441061104410611044

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-08-22وقZس مليكةوقZس مليكةوقZس مليكةوقZس مليكة10201122102011221020112210201122

TTTT017نوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل التنوية Mٔيب شعيب ا�اكيل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-02-19واكل حسCناءواكل حسCناءواكل حسCناءواكل حسCناء10541087105410871054108710541087

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-05-20وtرمي سCناءوtرمي سCناءوtرمي سCناءوtرمي سCناء10491021104910211049102110491021

003الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-02-08وtيد ٕاميانوtيد ٕاميانوtيد ٕاميانوtيد ٕاميان10571051105710511057105110571051

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-08وtيل فاطمة الزهراءوtيل فاطمة الزهراءوtيل فاطمة الزهراءوtيل فاطمة الزهراء10711228107112281071122810711228

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-01-18وtيل مرميوtيل مرميوtيل مرميوtيل مرمي10701118107011181070111810701118

TTTT010نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-01-04وtيل هندوtيل هندوtيل هندوtيل هند10631190106311901063119010631190

034الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-22والغي مرميوالغي مرميوالغي مرميوالغي مرمي10211060102110601021106010211060

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-04و� الز#ن Mٔسامةو� الز#ن Mٔسامةو� الز#ن Mٔسامةو� الز#ن Mٔسامة10581490105814901058149010581490

008الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-23و� الز#ن فاطمة الزهراءو� الز#ن فاطمة الزهراءو� الز#ن فاطمة الزهراءو� الز#ن فاطمة الزهراء10561156105611561056115610561156

10571336105713361057133610571336àو� الطالبة هنيàو� الطالبة هنيàو� الطالبة هنيà017الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-29و� الطالبة هني

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-06-05و� *ا�شة امالو� *ا�شة امالو� *ا�شة امالو� *ا�شة امال10561034105610341056103410561034

TTTT021نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-22و� لربيين مرادو� لربيين مرادو� لربيين مرادو� لربيين مراد10591418105914181059141810591418

TTTT001نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1993-09-17ولكVري سعيدةولكVري سعيدةولكVري سعيدةولكVري سعيدة10711002107110021071100210711002

037الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-23ولويف tوsرولويف tوsرولويف tوsرولويف tوsر10371278103712781037127810371278

TTTT020نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-05-11وليد رqاءوليد رqاءوليد رqاءوليد رqاء10641385106413851064138510641385

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-10-24وموح سهاموموح سهاموموح سهاموموح سهام10621052106210521062105210621052���TTTT003نوية انوية انوية انوية ا

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-17وهاب فاطمة الزهراءوهاب فاطمة الزهراءوهاب فاطمة الزهراءوهاب فاطمة الزهراء10371369103713691037136910371369

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثٔهيلية حسان Uن �بثعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-13وهاب نعميةوهاب نعميةوهاب نعميةوهاب نعمية10201039102010391020103910201039

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-10-30وهايب عبد هللاوهايب عبد هللاوهايب عبد هللاوهايب عبد هللا10581616105816161058161610581616

013الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-09-30وهايب فدوىوهايب فدوىوهايب فدوىوهايب فدوى10561252105612521056125210561252

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-12-29وهال شC·ءوهال شC·ءوهال شC·ءوهال شC·ء10701111107011111070111110701111

015عبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونعبد هللا كنونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-09وهام مرميوهام مرميوهام مرميوهام مرمي10421091104210911042109110421091

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-24وهب Mٔمميةوهب Mٔمميةوهب Mٔمميةوهب Mٔممية10581540105815401058154010581540

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-13وهيب wرشىوهيب wرشىوهيب wرشىوهيب wرشى10411163104111631041116310411163

024اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-04-20وهيب ر�ابوهيب ر�ابوهيب ر�ابوهيب ر�اب10411175104111751041117510411175

034الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-08-18وهيب سCناءوهيب سCناءوهيب سCناءوهيب سCناء10601230106012301060123010601230

TTTT001نوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل التنوية �مام الغزايل الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-08-24وهيب *اÒشةوهيب *اÒشةوهيب *اÒشةوهيب *اÒشة10641012106410121064101210641012

011العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-05وهيب غزالنوهيب غزالنوهيب غزالنوهيب غزالن10501040105010401050104010501040

10601061106010611060106110601061àوهيب هنيàوهيب هنيàوهيب هنيà026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-06-10وهيب هني

TTTT011نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-06-18وهرة وهرة وهرة وهرة لكثلكثلكثلكثوموموموم10591220105912201059122010591220

TTTT020نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-09-26وهنة زي�بوهنة زي�بوهنة زي�بوهنة زي�ب10631393106313931063139310631393

018الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-28وهيب ٕاميانوهيب ٕاميانوهيب ٕاميانوهيب ٕاميان10561342105613421056134210561342

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-09-03وهيب �دجيةوهيب �دجيةوهيب �دجيةوهيب �دجية10531138105311381053113810531138

027اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-23وهيب زي�بوهيب زي�بوهيب زي�بوهيب زي�ب10411224104112241041122410411224

017الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-02-24وهيب مرميوهيب مرميوهيب مرميوهيب مرمي10611365106113651061136510611365

019الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-03-10ويدادي حف_ظةويدادي حف_ظةويدادي حف_ظةويدادي حف_ظة10561373105613731056137310561373

007الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1994-07-01ويدان زtر�ءويدان زtر�ءويدان زtر�ءويدان زtر�ء10141013101410131014101310141013

TTTT007نوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةنوية حامن الفطوايك إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-03-03ويدان زهريةويدان زهريةويدان زهريةويدان زهرية10631123106311231063112310631123

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-23ويدان شC·ءويدان شC·ءويدان شC·ءويدان شC·ء10481336104813361048133610481336

025اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-11ويدي سك_نةويدي سك_نةويدي سك_نةويدي سك_نة10411186104111861041118610411186

017الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-19و�سعدن فاطمة الزهراءو�سعدن فاطمة الزهراءو�سعدن فاطمة الزهراءو�سعدن فاطمة الزهراء10141212101412121014121210141212

TTTT012نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-02-05ويفقاوي جSاتويفقاوي جSاتويفقاوي جSاتويفقاوي جSات10711239107112391071123910711239

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الٔهيلية احلسن الثثثثايناينايناينٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    ب�سل·نب�سل·نب�سل·نب�سل·نمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-04-�14بو زي�ب�بو زي�ب�بو زي�ب�بو زي�ب10601130106011301060113010601130

015الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-05-�30مسني Mٔعبود�مسني Mٔعبود�مسني Mٔعبود�مسني Mٔعبود10141176101411761014117610141176

012الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-06-�10سني اميان�سني اميان�سني اميان�سني اميان10611252106112521061125210611252
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_دئهيلية Mٔيب ح_ان التوح_ديٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-09-�03سني ٕاميان�سني ٕاميان�سني ٕاميان�سني ٕاميان10491062104910621049106210491062

TTTT005نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-10-�18سني زي�ب�سني زي�ب�سني زي�ب�سني زي�ب10591098105910981059109810591098

TTTT007نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-�20سني سك_نة�سني سك_نة�سني سك_نة�سني سك_نة10531126105311261053112610531126

030الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-�03سني غزالن�سني غزالن�سني غزالن�سني غزالن10571585105715851057158510571585

TTTT024نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-04-�07سني لبىن�سني لبىن�سني لبىن�سني لبىن10591478105914781059147810591478

024الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-06-�12سني لطيفة�سني لطيفة�سني لطيفة�سني لطيفة10571480105714801057148010571480

TTTT015نوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عيانوية القايض عياضضضض الت الت الت الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-08-�21سني معاد�سني معاد�سني معاد�سني معاد10531286105312861053128610531286

045الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-�14شو فاطمة الزهراء�شو فاطمة الزهراء�شو فاطمة الزهراء�شو فاطمة الزهراء10481393104813931048139310481393

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-07-�09مSة موهتادي�مSة موهتادي�مSة موهتادي�مSة موهتادي10581499105814991058149910581499

TTTT017نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-01حيي فاطمةحيي فاطمةحيي فاطمةحيي فاطمة10591328105913281059132810591328

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-03-17حيحيحيحيىيىيىيىي اممية اممية اممية اممية10701172107011721070117210701172

042الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-10-02يد#ري جهريد#ري جهريد#ري جهريد#ري جهر10481331104813311048133110481331

038الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-06-12يد#ن مار�يد#ن مار�يد#ن مار�يد#ن مار�10381379103813791038137910381379

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-07-�07سالين زtر�ء�سالين زtر�ء�سالين زtر�ء�سالين زtر�ء10581603105816031058160310581603

TTTT008نوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد التنوية اUن عباد الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1996-08-�01سري عبد الرمحن�سري عبد الرمحن�سري عبد الرمحن�سري عبد الرمحن10591144105911441059114410591144

002الالالالثثثثانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعانوية إال*دادية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيك مقاطعات اUن مسCيكمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-07-�11سني فاطمة الزهراء�سني فاطمة الزهراء�سني فاطمة الزهراء�سني فاطمة الزهراء10211028102110281021102810211028

033الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-09-�29شو Mٔممية�شو Mٔممية�شو Mٔممية�شو Mٔممية10371182103711821037118210371182

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعٔهيلية اUن املعزتزتزتزتعامعامعامعام���� مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويص مقاطعات سCيدي الربنويصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-12-21يغزر �در�يس يوسفيغزر �در�يس يوسفيغزر �در�يس يوسفيغزر �در�يس يوسف10701208107012081070120810701208

021العالياالعالياالعالياالعالياعامعامعامعام����::::    احملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-12-13يقيل �Mٔالميقيل �Mٔالميقيل �Mٔالميقيل �Mٔالم10501223105012231050122310501223

040الالالالثثثثانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميانوية إال*دادية لال مرميعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2002-01-02يقوت اماليقوت اماليقوت اماليقوت امال10381406103814061038140610381406

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازئهيليةالرازيٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-05-23مياين فاطمة الزهراءمياين فاطمة الزهراءمياين فاطمة الزهراءمياين فاطمة الزهراء10581226105812261058122610581226

015الالالالثثثثانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونانوية إال*دادية Uن �Ûونٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    UرشCيدUرشCيدUرشCيدUرشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-22ميني �دجيةميني �دجيةميني �دجيةميني �دجية10611320106113201061132010611320

012الهناءالهناءالهناءالهناءعامعامعامعام���� مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCين مقاطعة احلي احلسCينمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-12-23يويب يوسفيويب يوسفيويب يوسفيويب يوسف10141114101411141014111410141114

002الالالالثثثثانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةانوية التقSيةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1995-08-11يويويويورسرسرسرسي �دجيةي �دجيةي �دجيةي �دجية10561040105610401056104010561040

�تار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةتار السويس إال*داديةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورسCيدي بنورمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1998-11-04يوسف العيدييوسف العيدييوسف العيدييوسف العيدي10621128106211281062112810621128���TTTT007نوية انوية انوية انوية ا

TTTT009نوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةنوية اUن اخلطيب التاهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-25يوسف بومعوديوسف بومعوديوسف بومعوديوسف بومعود10711173107111731071117310711173

022الالالالثثثثانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللاانوية إال*دادية موالي عبد هللإاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    سطاتسطاتسطاتسطاتمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-01-24يوسفي محزةيوسفي محزةيوسفي محزةيوسفي محزة10571432105714321057143210571432

TTTT030نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1999-07-04يوسفي سك_نةيوسفي سك_نةيوسفي سك_نةيوسفي سك_نة10551204105512041055120410551204

040الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2000-02-06يوسفي معاذيوسفي معاذيوسفي معاذيوسفي معاذ10481295104812951048129510481295

026اUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةاUن بطوطةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    مديونةمديونةمديونةمديونةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-04-22يوسفي وهيبةيوسفي وهيبةيوسفي وهيبةيوسفي وهيبة10411211104112111041121110411211

031الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العأهيلية فهدة ب�ت العاصصصصٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    النوارصالنوارصالنوارصالنوارصمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-04-04يوالقو امميةيوالقو امميةيوالقو امميةيوالقو اممية10481117104811171048111710481117

TTTT038نوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون التنوية اUن �Ûون الت����ٔهيليةٔهيليةٔهيليةٔهيليةٕاقلميٕاقلميٕاقلميٕاقلمي::::    اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدةمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج2001-11-16يو�س غزالنيو�س غزالنيو�س غزالنيو�س غزالن10551367105513671055136710551367

032الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلارٔهيلية ٕادر�س احلاريثيثيثيثعامعامعامعام���� مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيد مقاطعات موالي رشCيدمزدوجمزدوجمزدوجمزدوج1997-07-08يو#ريدة اسامةيو#ريدة اسامةيو#ريدة اسامةيو#ريدة اسامة10371163103711631037116310371163

23521048235210482352104823521048azizazizazizaziz    ربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-08-25عز#زعز#زعز#زعز#زø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU003ا

23521004235210042352100423521004miloudmiloudmiloudmiloud    ربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-01-01م_لود الشافعاويم_لود الشافعاويم_لود الشافعاويم_لود الشافعاويø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU001ا

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ26-05-2000بعري MٔمميةMٔبعري MٔمميةMٔبعري MٔمميةMٔبعري Mٔممية23521515235215152352151523521515

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ05-08-1996بوسعيد دنياMٔبوسعيد دنياMٔبوسعيد دنياMٔبوسعيد دنيا23521128235211282352112823521128

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-08-21ابوسCيف MٔيوبابوسCيف MٔيوبابوسCيف MٔيوبابوسCيف Mٔيوب23521616235216162352161623521616

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-06-23ابو#زن امينابو#زن امينابو#زن امينابو#زن امين23521521235215212352152123521521

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-11-14ابويابويابويابوييضيضيضيض جهر جهر جهر جهر23521634235216342352163423521634

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-10-24اøرو اسامةاøرو اسامةاøرو اسامةاøرو اسامة23521101235211012352110123521101

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ05-06-1999جروMٔجروMٔجروMٔجروضضضض فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء23521409235214092352140923521409

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))qMٔ05-01-1998ليل ٕاميانqMٔليل ٕاميانqMٔليل ٕاميانqMٔليل ٕاميان23521247235212472352124723521247

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-09-27اجSييب MٔسامءاجSييب MٔسامءاجSييب MٔسامءاجSييب Mٔسامء23521550235215502352155023521550

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-09-26احامم فاطمة الزهراءاحامم فاطمة الزهراءاحامم فاطمة الزهراءاحامم فاطمة الزهراء23521624235216242352162423521624

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-07-21امحيدي مسريةامحيدي مسريةامحيدي مسريةامحيدي مسرية23521045235210452352104523521045

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-27احSاش ايناساحSاش ايناساحSاش ايناساحSاش ايناس23521366235213662352136623521366

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-03-16اخ�باري Mٔسامءاخ�باري Mٔسامءاخ�باري Mٔسامءاخ�باري Mٔسامء23521265235212652352126523521265

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-03-08ٕاخرازن وفاءٕاخرازن وفاءٕاخرازن وفاءٕاخرازن وفاء23521113235211132352111323521113
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-02-15اخصايص سعيداخصايص سعيداخصايص سعيداخصايص سعيد23521260235212602352126023521260

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-19اد مSصور ايوباد مSصور ايوباد مSصور ايوباد مSصور ايوب23521169235211692352116923521169

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-04-29اداد حSاناداد حSاناداد حSاناداد حSان23521179235211792352117923521179

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-08-27ادافقي محمدادافقي محمدادافقي محمدادافقي محمد23521132235211322352113223521132

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-23ادمحيد صفاءادمحيد صفاءادمحيد صفاءادمحيد صفاء23521296235212962352129623521296

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-07-08ادمهوش فاطمة الزهراءادمهوش فاطمة الزهراءادمهوش فاطمة الزهراءادمهوش فاطمة الزهراء23521016235210162352101623521016

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-09-15ازارtو رqاءازارtو رqاءازارtو رqاءازارtو رqاء23521621235216212352162123521621

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-05-13ازرايدي شC·ءازرايدي شC·ءازرايدي شC·ءازرايدي شC·ء23521013235210132352101323521013

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-11-26ازاكغ فاطمةازاكغ فاطمةازاكغ فاطمةازاكغ فاطمة23521150235211502352115023521150

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-09ازهر �ازهر �ازهر �ازهر �رسرسرسرس23521540235215402352154023521540

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-11اسCبZت خواسCبZت خواسCبZت خواسCبZت خو����23521292235212922352129223521292

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-04-28اسكور فااسكور فااسكور فااسكور فاظظظظمةمةمةمة23521178235211782352117823521178

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-12-07اسكوري ام_نةاسكوري ام_نةاسكوري ام_نةاسكوري ام_نة23521637235216372352163723521637

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ18-02-1996مسالل سل·نMٔمسالل سل·نMٔمسالل سل·نMٔمسالل سل·ن23521111235211112352111123521111

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-16اشCبرية شC·ءاشCبرية شC·ءاشCبرية شC·ءاشCبرية شC·ء23521207235212072352120723521207

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ12-07-1997رشف ا¾دولMٔرشف ا¾دولMٔرشف ا¾دولMٔرشف ا¾دول23521191235211912352119123521191

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-10-08اشهيال عبد الرحامناشهيال عبد الرحامناشهيال عبد الرحامناشهيال عبد الرحامن23521456235214562352145623521456

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-10-13ارضان شC·ءارضان شC·ءارضان شC·ءارضان شC·ء23521025235210252352102523521025

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-21اضصااضصااضصااضصاحلحلحلحل حسام حسام حسام حسام23521532235215322352153223521532

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-05اعبيدة �دجيةاعبيدة �دجيةاعبيدة �دجيةاعبيدة �دجية23521477235214772352147723521477

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-05-29اعقرية نورةاعقرية نورةاعقرية نورةاعقرية نورة23521516235215162352151623521516

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-01-01اعنVZا حسCناءاعنVZا حسCناءاعنVZا حسCناءاعنVZا حسCناء23521066235210662352106623521066

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-31اغزويل tرميةاغزويل tرميةاغزويل tرميةاغزويل tرمية23521245235212452352124523521245

مغمغمغمغوت اtراموت اtراموت اtراموت اtرام23521475235214752352147523521475 024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-28اااا

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-05-25افر#رافر#رافر#رافر#رجيجيجيجي سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة23521280235212802352128023521280

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-23اقVيل عبد احلقاقVيل عبد احلقاقVيل عبد احلقاقVيل عبد احلق23521481235214812352148123521481

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ05-01-2000كدج_ك هدىMٔكدج_ك هدىMٔكدج_ك هدىMٔكدج_ك هدى23521487235214872352148723521487

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-04اtرميو محزةاtرميو محزةاtرميو محزةاtرميو محزة23521388235213882352138823521388

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-07-21ا�ضيض �دجيةا�ضيض �دجيةا�ضيض �دجيةا�ضيض �دجية23521084235210842352108423521084

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-�14در�يس زي�ب�در�يس زي�ب�در�يس زي�ب�در�يس زي�ب23521411235214112352141123521411

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-01-�15در�يس شC·ء�در�يس شC·ء�در�يس شC·ء�در�يس شC·ء23521489235214892352148923521489

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-12-�01در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد�در�يس محمد23521033235210332352103323521033

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-06-�30زهري شC·ء�زهري شC·ء�زهري شC·ء�زهري شC·ء23521288235212882352128823521288

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-07-�30زهري *اÒشة�زهري *اÒشة�زهري *اÒشة�زهري *اÒشة23521615235216152352161523521615

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-02-�16ساكر صف_ة�ساكر صف_ة�ساكر صف_ة�ساكر صف_ة23521261235212612352126123521261

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-�09شكر �Mٔس�شكر �Mٔس�شكر �Mٔس�شكر �Mٔس23521233235212332352123323521233

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-14أ�أ�أ�أ�مقمقمقمقري Mٔمحدري Mٔمحدري Mٔمحدري Mٔمحد23521500235215002352150023521500

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-08-�26اكيس �دجية�اكيس �دجية�اكيس �دجية�اكيس �دجية23521131235211312352113123521131

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t�31-10-1999رد زي�ب�tرد زي�ب�tرد زي�ب�tرد زي�ب23521463235214632352146323521463

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-�07مايل جهر�مايل جهر�مايل جهر�مايل جهر23521444235214442352144423521444

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-�22نصاري tرمي�نصاري tرمي�نصاري tرمي�نصاري tرمي23521295235212952352129523521295

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-27الباها سف_انالباها سف_انالباها سف_انالباها سف_ان23521593235215932352159323521593

23521125235211252352112523521125à_ البايه نà_ البايه نà_ البايه نà_ ربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-07-22البايه نø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU007ا

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-11-27البòاري سعيدةالبòاري سعيدةالبòاري سعيدةالبòاري سعيدة23521108235211082352110823521108

033اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2002-02-17البخيت اtرامالبخيت اtرامالبخيت اtرامالبخيت اtرام23521643235216432352164323521643

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-13البدري نور ا�#نالبدري نور ا�#نالبدري نور ا�#نالبدري نور ا�#ن23521363235213632352136323521363

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-05الرباش محمدالرباش محمدالرباش محمدالرباش محمد23521467235214672352146723521467

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-17الربقاوي زي�بالربقاوي زي�بالربقاوي زي�بالربقاوي زي�ب23521168235211682352116823521168

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-24ال سCباس محزةال سCباس محزةال سCباس محزةال سCباس محزة23521341235213412352134123521341
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-16البعمراين Mٔسامءالبعمراين Mٔسامءالبعمراين Mٔسامءالبعمراين Mٔسامء23521293235212932352129323521293

ي فاطمةي فاطمةي فاطمةي فاطمة23521218235212182352121823521218 011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-10-27اااا(هب�(هب�(هب�(هب�

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-01-03البوهايل مرميالبوهايل مرميالبوهايل مرميالبوهايل مرمي23521067235210672352106723521067

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-02-07الرتغي عامدالرتغي عامدالرتغي عامدالرتغي عامد23521256235212562352125623521256

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-06-23التويم زtر�ءالتويم زtر�ءالتويم زtر�ءالتويم زtر�ء23521285235212852352128523521285

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-27التويم فاطمةالتويم فاطمةالتويم فاطمةالتويم فاطمة23521396235213962352139623521396

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-05-01التويم جناةالتويم جناةالتويم جناةالتويم جناة23521180235211802352118023521180

23521250235212502352125023521250àالتويم هنيàالتويم هنيàالتويم هنيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-01-14التويم هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU013ا

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-05-08احلاسCين �سنياحلاسCين �سنياحلاسCين �سنياحلاسCين �سني23521275235212752352127523521275

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-30احلبال راحلبال راحلبال راحلبال رؤؤؤؤىىىى23521368235213682352136823521368

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-01-17احلديد زي�باحلديد زي�باحلديد زي�باحلديد زي�ب23521490235214902352149023521490

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-01-03احلرار Mٔسامءاحلرار Mٔسامءاحلرار Mٔسامءاحلرار Mٔسامء23521578235215782352157823521578

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-08-18احلرش ندىاحلرش ندىاحلرش ندىاحلرش ندى23521201235212012352120123521201

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-10-08امحلداوي حسCناءامحلداوي حسCناءامحلداوي حسCناءامحلداوي حسCناء23521457235214572352145723521457

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-04-13امحلدين محمدامحلدين محمدامحلدين محمدامحلدين محمد23521176235211762352117623521176

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-15امحللييل صفاءامحللييل صفاءامحللييل صفاءامحللييل صفاء23521206235212062352120623521206

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-02-16امحلودي فاطمة الزهراءامحلودي فاطمة الزهراءامحلودي فاطمة الزهراءامحلودي فاطمة الزهراء23521011235210112352101123521011

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-11-11احلنيك �دجيةاحلنيك �دجيةاحلنيك �دجيةاحلنيك �دجية23521030235210302352103023521030

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-01-10اخلصايص مولوداخلصايص مولوداخلصايص مولوداخلصايص مولود23521036235210362352103623521036

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-05اخلطاب امميةاخلطاب امميةاخلطاب امميةاخلطاب اممية23521306235213062352130623521306

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-12اخللفي نوهااخللفي نوهااخللفي نوهااخللفي نوها23521165235211652352116523521165

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-11-15اخليدر فاطمة الزهراءاخليدر فاطمة الزهراءاخليدر فاطمة الزهراءاخليدر فاطمة الزهراء23521148235211482352114823521148

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-06-22ا�^غ يوسفا�^غ يوسفا�^غ يوسفا�^غ يوسف23521284235212842352128423521284

23521506235215062352150623521506àا�^يل هنيàا�^يل هنيàا�^يل هنيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-03-11ا�^يل هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU026ا

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-07-13ا��اين فاطمة الزهراءا��اين فاطمة الزهراءا��اين فاطمة الزهراءا��اين فاطمة الزهراء23521082235210822352108223521082

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-19ا�حامين Mٔيوبا�حامين Mٔيوبا�حامين Mٔيوبا�حامين Mٔيوب23521589235215892352158923521589

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-23ا�Áاي ٕاميانا�Áاي ٕاميانا�Áاي ٕاميانا�Áاي ٕاميان23521394235213942352139423521394

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-01ا�مسريي Mٔرشفا�مسريي Mٔرشفا�مسريي Mٔرشفا�مسريي Mٔرشف23521317235213172352131723521317

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-31ا�هامين عز#زةا�هامين عز#زةا�هامين عز#زةا�هامين عز#زة23521244235212442352124423521244

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-09ا�و�ش كزنةا�و�ش كزنةا�و�ش كزنةا�و�ش كزنة23521234235212342352123423521234

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-11-10الرايض عبدالصمدالرايض عبدالصمدالرايض عبدالصمدالرايض عبدالصمد23521565235215652352156523521565

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-10-28الرايض يوسفالرايض يوسفالرايض يوسفالرايض يوسف23521061235210612352106123521061

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-19الرايم عبدا÷لطيفالرايم عبدا÷لطيفالرايم عبدا÷لطيفالرايم عبدا÷لطيف23521326235213262352132623521326

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-07-20الرفاعي سك_نةالرفاعي سك_نةالرفاعي سك_نةالرفاعي سك_نة23521613235216132352161323521613

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-05-26الرماين *ليةالرماين *ليةالرماين *ليةالرماين *لية23521402235214022352140223521402

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-07الزاهدي دنياالزاهدي دنياالزاهدي دنياالزاهدي دنيا23521231235212312352123123521231

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-07-06الزاهري �دجيةالزاهري �دجيةالزاهري �دجيةالزاهري �دجية23521079235210792352107923521079

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-02الزحيت Mٔمميةالزحيت Mٔمميةالزحيت Mٔمميةالزحيت Mٔممية23521318235213182352131823521318

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-07-01الزراعي اميانالزراعي اميانالزراعي اميانالزراعي اميان23521188235211882352118823521188

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-09-30الزنيب Mٔسامءالزنيب Mٔسامءالزنيب Mٔسامءالزنيب Mٔسامء23521552235215522352155223521552

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-03-30الز�يك صالح ا�#نالز�يك صالح ا�#نالز�يك صالح ا�#نالز�يك صالح ا�#ن23521599235215992352159923521599

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-09-29الزهر Mٔيوبالزهر Mٔيوبالزهر Mٔيوبالزهر Mٔيوب23521020235210202352102023521020

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-11-07الزهر يوسفالزهر يوسفالزهر يوسفالزهر يوسف23521029235210292352102923521029

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-20الزواين زهريةالزواين زهريةالزواين زهريةالزواين زهرية23521530235215302352153023521530

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-03-17الزواوي وفاءالزواوي وفاءالزواوي وفاءالزواوي وفاء23521174235211742352117423521174

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-01الزواي عبد الغينالزواي عبد الغينالزواي عبد الغينالزواي عبد الغين23521494235214942352149423521494

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-10الز�ين العريبالز�ين العريبالز�ين العريبالز�ين العريب23521559235215592352155923521559

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-03-12الزيتوين سارةالزيتوين سارةالزيتوين سارةالزيتوين سارة23521173235211732352117323521173

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-28الزيدوين دنياالزيدوين دنياالزيدوين دنياالزيدوين دنيا23521342235213422352134223521342
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-29الز#ن اIسالز#ن اIسالز#ن اIسالز#ن اIس23521440235214402352144023521440

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-10الز#ن حSانالز#ن حSانالز#ن حSانالز#ن حSان23521433235214332352143323521433

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-02الساوري سل·نالساوري سل·نالساوري سل·نالساوري سل·ن23521303235213032352130323521303

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-02الساوري سل·نالساوري سل·نالساوري سل·نالساوري سل·ن23521302235213022352130223521302

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-11-23السCباعي زي�بالسCباعي زي�بالسCباعي زي�بالسCباعي زي�ب23521349235213492352134923521349

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-25السCتيل رشوقالسCتيل رشوقالسCتيل رشوقالسCتيل رشوق23521418235214182352141823521418

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-01-02الرسداوي tوsرالرسداوي tوsرالرسداوي tوsرالرسداوي tوsر23521035235210352352103523521035

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-06السعدي عبدالرحميالسعدي عبدالرحميالسعدي عبدالرحميالسعدي عبدالرحمي23521370235213702352137023521370

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-10-12السعودي فوزيةالسعودي فوزيةالسعودي فوزيةالسعودي فوزية23521215235212152352121523521215

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-10الساليم �مسنيالساليم �مسنيالساليم �مسنيالساليم �مسني23521336235213362352133623521336

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-18السCناوي اميانالسCناوي اميانالسCناوي اميانالسCناوي اميان23521210235212102352121023521210

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-04-04السواري Mٔمنيالسواري Mٔمنيالسواري Mٔمنيالسواري Mٔمني23521072235210722352107223521072

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-28السويين ملياءالسويين ملياءالسويين ملياءالسويين ملياء23521594235215942352159423521594

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-17الشايت مرميالشايت مرميالشايت مرميالشايت مرمي23521426235214262352142623521426

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-08-05الشافعي �دجيةالشافعي �دجيةالشافعي �دجيةالشافعي �دجية23521129235211292352112923521129

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-06-06الشاوي مىنالشاوي مىنالشاوي مىنالشاوي مىن23521282235212822352128223521282

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-06-14الرشيف صف_ةالرشيف صف_ةالرشيف صف_ةالرشيف صف_ة23521043235210432352104323521043

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-15الشقريي حسنالشقريي حسنالشقريي حسنالشقريي حسن23521375235213752352137523521375

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-08-20الشكري سلمىالشكري سلمىالشكري سلمىالشكري سلمى23521088235210882352108823521088

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-07الشامعي Mٔمميةالشامعي Mٔمميةالشامعي Mٔمميةالشامعي Mٔممية23521307235213072352130723521307

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-01-30الشواي ايوبالشواي ايوبالشواي ايوبالشواي ايوب23521068235210682352106823521068

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-05-03الشوtري مرميالشوtري مرميالشوtري مرميالشوtري مرمي23521398235213982352139823521398

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-06-20الصاحلي �Mٔسالصاحلي �Mٔسالصاحلي �Mٔسالصاحلي �Mٔس23521611235216112352161123521611

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-10-23الصاحلي سك_نةالصاحلي سك_نةالصاحلي سك_نةالصاحلي سك_نة23521217235212172352121723521217

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-23الصاحلي صفاءالصاحلي صفاءالصاحلي صفاءالصاحلي صفاء23521297235212972352129723521297

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-12-10الصربي Mٔمميةالصربي Mٔمميةالصربي Mٔمميةالصربي Mٔممية23521109235211092352110923521109

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-08الصòريي محمدالصòريي محمدالصòريي محمدالصòريي محمد23521350235213502352135023521350

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-29الضعيقي فاطمة الزهراءالضعيقي فاطمة الزهراءالضعيقي فاطمة الزهراءالضعيقي فاطمة الزهراء23521504235215042352150423521504

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-06-01الضناية لبىنالضناية لبىنالضناية لبىنالضناية لبىن23521042235210422352104223521042

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-07-23الطبZب مىنالطبZب مىنالطبZب مىنالطبZب مىن23521126235211262352112623521126

23521582235215822352158223521582àالطيان هنيàالطيان هنيàالطيان هنيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-01الطيان هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU030ا

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-10-25العاطف نعميةالعاطف نعميةالعاطف نعميةالعاطف نعمية23521102235211022352110223521102

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-11العبايس ربيعالعبايس ربيعالعبايس ربيعالعبايس ربيع23521309235213092352130923521309

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-24العربي مرميالعربي مرميالعربي مرميالعربي مرمي23521417235214172352141723521417

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-15العبقاري Mٔمنيالعبقاري Mٔمنيالعبقاري Mٔمنيالعبقاري Mٔمني23521324235213242352132423521324

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-05-17العر*اري شC·ءالعر*اري شC·ءالعر*اري شC·ءالعر*اري شC·ء23521278235212782352127823521278

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1992-12-18العسال Mٔسامءالعسال Mٔسامءالعسال Mٔسامءالعسال Mٔسامء23521001235210012352100123521001

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-15العرسي شC·ءالعرسي شC·ءالعرسي شC·ءالعرسي شC·ء23521237235212372352123723521237

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-01-16العيش سارةالعيش سارةالعيش سارةالعيش سارة23521007235210072352100723521007

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-10العرضاوي املهديالعرضاوي املهديالعرضاوي املهديالعرضاوي املهدي23521526235215262352152623521526

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-09العرضاوي جنيبةالعرضاوي جنيبةالعرضاوي جنيبةالعرضاوي جنيبة23521334235213342352133423521334

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-06-28العاكري سف_انالعاكري سف_انالعاكري سف_انالعاكري سف_ان23521523235215232352152323521523

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-07-06العاكل معادالعاكل معادالعاكل معادالعاكل معاد23521123235211232352112323521123

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-09-15العالعالعالعلكلكلكلكة صالح ا�#نة صالح ا�#نة صالح ا�#نة صالح ا�#ن23521093235210932352109323521093

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-18العلوي يوسفالعلوي يوسفالعلوي يوسفالعلوي يوسف23521562235215622352156223521562

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-27العمري Mٔيوبالعمري Mٔيوبالعمري Mٔيوبالعمري Mٔيوب23521544235215442352154423521544

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-12-25العيادي غزالنالعيادي غزالنالعيادي غزالنالعيادي غزالن23521577235215772352157723521577

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-26الغريفي �دجيةالغريفي �دجيةالغريفي �دجيةالغريفي �دجية23521563235215632352156323521563

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-04-02الفرويك فاطمة الزهراءالفرويك فاطمة الزهراءالفرويك فاطمة الزهراءالفرويك فاطمة الزهراء23521601235216012352160123521601
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-03الفن Mٔسامءالفن Mٔسامءالفن Mٔسامءالفن Mٔسامء23521443235214432352144323521443

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-01الف_ضا *ادلالف_ضا *ادلالف_ضا *ادلالف_ضا *ادل23521421235214212352142123521421

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-01-30القايم صالح ا�#نالقايم صالح ا�#نالقايم صالح ا�#نالقايم صالح ا�#ن23521580235215802352158023521580

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-06-13القدمريي عبدالغفورالقدمريي عبدالغفورالقدمريي عبدالغفورالقدمريي عبدالغفور23521120235211202352112023521120

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-25القد#ري هاجرالقد#ري هاجرالقد#ري هاجرالقد#ري هاجر23521429235214292352142923521429

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-07القرشاوي محمدالقرشاوي محمدالقرشاوي محمدالقرشاوي محمد23521232235212322352123223521232

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-08-01الاكتب ف�ي�ةالاكتب ف�ي�ةالاكتب ف�ي�ةالاكتب ف�ي�ة23521196235211962352119623521196

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-09-27الكربان ادر�سالكربان ادر�سالكربان ادر�سالكربان ادر�س23521097235210972352109723521097

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-06الكردودي سعيدةالكردودي سعيدةالكردودي سعيدةالكردودي سعيدة23521555235215552352155523521555

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-04-24الكرش �Mٔسالكرش �Mٔسالكرش �Mٔسالكرش �Mٔس23521602235216022352160223521602

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-12-10الكزر ٕابÅسامالكزر ٕابÅسامالكزر ٕابÅسامالكزر ٕابÅسام23521574235215742352157423521574

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-07-27الكو�يس املهديالكو�يس املهديالكو�يس املهديالكو�يس املهدي23521127235211272352112723521127

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-14ا÷لوايت Mٔمنيا÷لوايت Mٔمنيا÷لوايت Mٔمنيا÷لوايت Mٔمني23521311235213112352131123521311

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-07-20املبارك سلمةاملبارك سلمةاملبارك سلمةاملبارك سلمة23521194235211942352119423521194

033اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2002-02-18املتقي tوsراملتقي tوsراملتقي tوsراملتقي tوsر23521644235216442352164423521644

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-08-01املتواملتواملتواملتولكلكلكلك إالدر�يس Mٔيوب إالدر�يس Mٔيوب إالدر�يس Mٔيوب إالدر�يس Mٔيوب23521018235210182352101823521018

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-05-19ا¾دوب وهيبةا¾دوب وهيبةا¾دوب وهيبةا¾دوب وهيبة23521279235212792352127923521279

�لويف مروانلويف مروانلويف مروانلويف مروان23521600235216002352160023521600���030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-03-31اااا

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-05-04املداق امميةاملداق امميةاملداق امميةاملداق اممية23521115235211152352111523521115

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-11-11املدtور سوم_ةاملدtور سوم_ةاملدtور سوم_ةاملدtور سوم_ة23521105235211052352110523521105

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-20املرابط محمداملرابط محمداملرابط محمداملرابط محمد23521414235214142352141423521414

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-06-11املرابطي سعاداملرابطي سعاداملرابطي سعاداملرابطي سعاد23521119235211192352111923521119

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-07املرايك مسيةاملرايك مسيةاملرايك مسيةاملرايك مسية23521423235214232352142323521423

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-08-29املريين محمداملريين محمداملريين محمداملريين محمد23521050235210502352105023521050

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-23املزروعي هدىاملزروعي هدىاملزروعي هدىاملزروعي هدى23521415235214152352141523521415

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-06-01املساوي املهدياملساوي املهدياملساوي املهدياملساوي املهدي23521517235215172352151723521517

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-06-16املساوي Mٔيوباملساوي Mٔيوباملساوي Mٔيوباملساوي Mٔيوب23521185235211852352118523521185

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-05املرشيف عبد العايلاملرشيف عبد العايلاملرشيف عبد العايلاملرشيف عبد العايل23521305235213052352130523521305

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-12-16املعبدي wسمةاملعبدي wسمةاملعبدي wسمةاملعبدي wسمة23521153235211532352115323521153

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-10-19املعطاوي سعيداملعطاوي سعيداملعطاوي سعيداملعطاوي سعيد23521057235210572352105723521057

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-20املعمري حفصةاملعمري حفصةاملعمري حفصةاملعمري حفصة23521590235215902352159023521590

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-16املغييل �ليلاملغييل �ليلاملغييل �ليلاملغييل �ليل23521294235212942352129423521294

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-01املوهب Iديةاملوهب Iديةاملوهب Iديةاملوهب Iدية23521386235213862352138623521386

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-11-14النصريي سعادالنصريي سعادالنصريي سعادالنصريي سعاد23521347235213472352134723521347

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-21النعاوي �سنيالنعاوي �سنيالنعاوي �سنيالنعاوي �سني23521355235213552352135523521355

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-01-02النعامين سهامالنعامين سهامالنعامين سهامالنعامين سهام23521246235212462352124623521246

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-11-08النوراين عبدالرحامنالنوراين عبدالرحامنالنوراين عبدالرحامنالنوراين عبدالرحامن23521104235211042352110423521104

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-09-28النوري سهامالنوري سهامالنوري سهامالنوري سهام23521551235215512352155123521551

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-16الهامشي مرميالهامشي مرميالهامشي مرميالهامشي مرمي23521226235212262352122623521226

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-21الهدام هاجرالهدام هاجرالهدام هاجرالهدام هاجر23521171235211712352117123521171

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-06-26الهواري ماريةالهواري ماريةالهواري ماريةالهواري مارية23521077235210772352107723521077

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-23الوايف حSانالوايف حSانالوايف حSانالوايف حSان23521473235214732352147323521473

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-06-30الورايش مرادالورايش مرادالورايش مرادالورايش مراد23521015235210152352101523521015

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-11-14الورززي فاطمةالورززي فاطمةالورززي فاطمةالورززي فاطمة23521063235210632352106323521063

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-10-28اليابوري فاطمة الزهراءاليابوري فاطمة الزهراءاليابوري فاطمة الزهراءاليابوري فاطمة الزهراء23521144235211442352114423521144

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-28اليقني سك_نةاليقني سك_نةاليقني سك_نةاليقني سك_نة23521484235214842352148423521484

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-03-03ال·يم مرميال·يم مرميال·يم مرميال·يم مرمي23521264235212642352126423521264

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-12ال·ين فاطمةال·ين فاطمةال·ين فاطمةال·ين فاطمة23521446235214462352144623521446

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-03-20اليوسفي زروالاليوسفي زروالاليوسفي زروالاليوسفي زروال23521268235212682352126823521268

355/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-08-10اليوسفي زtر�اليوسفي زtر�اليوسفي زtر�اليوسفي زtر�23521086235210862352108623521086

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ08-01-1993مرول حSانMٔمرول حSانMٔمرول حSانMٔمرول حSان23521006235210062352100623521006

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-06-27امفرج �دجيةامفرج �دجيةامفرج �دجيةامفرج �دجية23521522235215222352152223521522

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ13-09-2001مقران Mٔمقران Mٔمقران Mٔمقران حضحضحضحضىىىى23521620235216202352162023521620

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-07-13اموالي احلسناموالي احلسناموالي احلسناموالي احلسن23521192235211922352119223521192

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-23اموليد اسامءاموليد اسامءاموليد اسامءاموليد اسامء23521211235212112352121123521211

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-06-17امريسCيد شC·ءامريسCيد شC·ءامريسCيد شC·ءامريسCيد شC·ء23521610235216102352161023521610

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))IMٔ23-07-1999رص محمدIMٔرص محمدIMٔرص محمدIMٔرص محمد23521428235214282352142823521428

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))IMٔ18-12-2000مري صالح ا�#نIMٔمري صالح ا�#نIMٔمري صالح ا�#نIMٔمري صالح ا�#ن23521575235215752352157523521575

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-25اندqار حسنياندqار حسنياندqار حسنياندqار حسني23521543235215432352154323521543

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ24-02-2001ندليس شC·ءMٔندليس شC·ءMٔندليس شC·ءMٔندليس شC·ء23521592235215922352159223521592

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-18او^سو سك_نةاو^سو سك_نةاو^سو سك_نةاو^سو سك_نة23521351235213512352135123521351

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-03-15اوwشCيخ فاطمة الزهراءاوwشCيخ فاطمة الزهراءاوwشCيخ فاطمة الزهراءاوwشCيخ فاطمة الزهراء23521597235215972352159723521597

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ15-07-1993وبال مليكةMٔوبال مليكةMٔوبال مليكةMٔوبال مليكة23521017235210172352101723521017

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-05-27اوبوالر�ش عبداحلكمياوبوالر�ش عبداحلكمياوبوالر�ش عبداحلكمياوبوالر�ش عبداحلكمي23521403235214032352140323521403

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ05-09-1998وشكري محزةMٔوشكري محزةMٔوشكري محزةMٔوشكري محزة23521321235213212352132123521321

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-03-31اوال× حسCناءاوال× حسCناءاوال× حسCناءاوال× حسCناء23521071235210712352107123521071

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-04-13اومليل امحداومليل امحداومليل امحداومليل امحد23521272235212722352127223521272

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ10-07-1995يت Mٔمحد فاطمةMٔيت Mٔمحد فاطمةMٔيت Mٔمحد فاطمةMٔيت Mٔمحد فاطمة23521081235210812352108123521081

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ13-09-1994يت احلارMٔيت احلارMٔيت احلارMٔيت احلاريثيثيثيث Mٔممية Mٔممية Mٔممية Mٔممية23521052235210522352105223521052

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-26ايت الطالب ٕاميانايت الطالب ٕاميانايت الطالب ٕاميانايت الطالب ٕاميان23521474235214742352147423521474

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-06ايت الطالب معرايت الطالب معرايت الطالب معرايت الطالب معر23521495235214952352149523521495

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ01-03-2001يت ايدار فاطمة الزهراءMٔيت ايدار فاطمة الزهراءMٔيت ايدار فاطمة الزهراءMٔيت ايدار فاطمة الزهراء23521595235215952352159523521595

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-04ايت سعدان معرايت سعدان معرايت سعدان معرايت سعدان معر23521553235215532352155323521553

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ20-02-2001يت *ال ٕابÅسامMٔيت *ال ٕابÅسامMٔيت *ال ٕابÅسامMٔيت *ال ٕابÅسام23521591235215912352159123521591

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ28-07-2000يت *يل شC·ءMٔيت *يل شC·ءMٔيت *يل شC·ءMٔيت *يل شC·ء23521533235215332352153323521533

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-30ايت الشكر احلسنايت الشكر احلسنايت الشكر احلسنايت الشكر احلسن23521229235212292352122923521229

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-10-27ايت مSصور �دجيةايت مSصور �دجيةايت مSصور �دجيةايت مSصور �دجية23521060235210602352106023521060

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-10-14ايت موايت موايت موايت مو̂̂̂^ حSان حSان حSان حSان23521459235214592352145923521459

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-09-01ايت والش ايت والش ايت والش ايت والش لكثلكثلكثلكثوموموموم23521133235211332352113323521133

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Mٔ20-01-1998يت يدار اUراهميMٔيت يدار اUراهميMٔيت يدار اUراهميMٔيت يدار اUراهمي23521252235212522352125223521252

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-28ايوب رضاايوب رضاايوب رضاايوب رضا23521299235212992352129923521299

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-02-01^حسو يوسف^حسو يوسف^حسو يوسف^حسو يوسف23521254235212542352125423521254

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-12-07^زي زي�ب^زي زي�ب^زي زي�ب^زي زي�ب23521573235215732352157323521573

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-09-17^سالم حSان^سالم حSان^سالم حSان^سالم حSان23521623235216232352162323521623

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-06-17^المام صفاء^المام صفاء^المام صفاء^المام صفاء23521283235212832352128323521283

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-01-04^لقريش عبدالرحامن^لقريش عبدالرحامن^لقريش عبدالرحامن^لقريش عبدالرحامن23521157235211572352115723521157

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-14حبري Mٔمميةحبري Mٔمميةحبري Mٔمميةحبري Mٔممية23521587235215872352158723521587

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-05-11حبري Mٔمينحبري Mٔمينحبري Mٔمينحبري Mٔمين23521514235215142352151423521514

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-03-25حبمي اسCيةحبمي اسCيةحبمي اسCيةحبمي اسCية23521175235211752352117523521175

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-09-01خبالق بخبالق بخبالق بخبالق بثثثثSZةSZةSZةSZة23521051235210512352105123521051

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-08-04خبلي´ة مSريخبلي´ة مSريخبلي´ة مSريخبلي´ة مSري23521197235211972352119723521197

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-08-07بدر يو�سبدر يو�سبدر يو�سبدر يو�س23521047235210472352104723521047

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-05-19بديع رqاءبديع رqاءبديع رqاءبديع رqاء23521116235211162352111623521116

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U30-12-1997راح محزةUراح محزةUراح محزةUراح محزة23521242235212422352124223521242

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U05-03-2001رقيش حسCناءUرقيش حسCناءUرقيش حسCناءUرقيش حسCناء23521596235215962352159623521596

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))w23-02-1995شريي صفاءwشريي صفاءwشريي صفاءwشريي صفاء23521069235210692352106923521069

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-03-06برصي Mٔرشفبرصي Mٔرشفبرصي Mٔرشفبرصي Mٔرشف23521112235211122352111223521112

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-10-10بطار عبد الف�احبطار عبد الف�احبطار عبد الف�احبطار عبد الف�اح23521214235212142352121423521214
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-02-14بقاد#ر امالبقاد#ر امالبقاد#ر امالبقاد#ر امال23521259235212592352125923521259

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U06-03-1999كراوي رميUكراوي رميUكراوي رميUكراوي رمي23521381235213812352138123521381

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-07بلحول سCناءبلحول سCناءبلحول سCناءبلحول سCناء23521469235214692352146923521469

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-17بلòاوى طارقبلòاوى طارقبلòاوى طارقبلòاوى طارق23521479235214792352147923521479

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-30بلعلمي معربلعلمي معربلعلمي معربلعلمي معر23521300235213002352130023521300

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-31بلعيايش عبد هللابلعيايش عبد هللابلعيايش عبد هللابلعيايش عبد هللا23521534235215342352153423521534

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-19بلمعبلمعبلمعبلمعململململ ع>ن ع>ن ع>ن ع>ن23521435235214352352143523521435

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-03-08بليغ احسانبليغ احسانبليغ احسانبليغ احسان23521505235215052352150523521505

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U10-11-1996ن اUن اUن اUن اGGGGهبية زtر�ءهبية زtر�ءهبية زtر�ءهبية زtر�ء23521147235211472352114723521147

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U28-03-1999ن الز�زون سف_انUن الز�زون سف_انUن الز�زون سف_انUن الز�زون سف_ان23521385235213852352138523521385

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U02-08-2000ن املعزيي حوريةUن املعزيي حوريةUن املعزيي حوريةUن املعزيي حورية23521536235215362352153623521536

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U18-08-1997ن qدي حسCناءUن qدي حسCناءUن qدي حسCناءUن qدي حسCناء23521200235212002352120023521200

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U15-09-1999ن جSا �سنيUن جSا �سنيUن جSا �سنيUن جSا �سني23521447235214472352144723521447

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U12-02-2000ن راضية مرادUن راضية مرادUن راضية مرادUن راضية مراد23521497235214972352149723521497

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U18-10-1997ن سعيد رق_ةUن سعيد رق_ةUن سعيد رق_ةUن سعيد رق_ة23521216235212162352121623521216

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U05-02-1998ن سلطانة مرادUن سلطانة مرادUن سلطانة مرادUن سلطانة مراد23521255235212552352125523521255

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U26-02-1998ن *لو حسنUن *لو حسنUن *لو حسنUن *لو حسن23521263235212632352126323521263

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U07-10-2000ن لصفر مروانUن لصفر مروانUن لصفر مروانUن لصفر مروان23521556235215562352155623521556

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))U10-08-1997ن وحامن اسامةUن وحامن اسامةUن وحامن اسامةUن وحامن اسامة23521199235211992352119923521199

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-10بنار هندبنار هندبنار هندبنار هند23521558235215582352155823521558

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-01-24بناو داللبناو داللبناو داللبناو دالل23521491235214912352149123521491

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-12-29بن´لون اسامةبن´لون اسامةبن´لون اسامةبن´لون اسامة23521638235216382352163823521638

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-08-26بنحيدة مرميبنحيدة مرميبنحيدة مرميبنحيدة مرمي23521019235210192352101923521019

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-17ببببرنرنرنرنايض هندايض هندايض هندايض هند23521239235212392352123923521239

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-03-11ببببرنرنرنرنامو ٕاميانامو ٕاميانامو ٕاميانامو ٕاميان23521383235213832352138323521383

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-04-07ب�شانعة لغزالب�شانعة لغزالب�شانعة لغزالب�شانعة لغزال23521271235212712352127123521271

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-14ب�شواط اtرامب�شواط اtرامب�شواط اtرامب�شواط اtرام23521528235215282352152823521528

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-06-15بنعكور فاطمة الزهراءبنعكور فاطمة الزهراءبنعكور فاطمة الزهراءبنعكور فاطمة الزهراء23521076235210762352107623521076

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-09-02بنعمور عبدهللابنعمور عبدهللابنعمور عبدهللابنعمور عبدهللا23521090235210902352109023521090

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-11بنقدور عبداحلقبنقدور عبداحلقبنقدور عبداحلقبنقدور عبداحلق23521291235212912352129123521291

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-04-11بناك�كة سك_نةبناك�كة سك_نةبناك�كة سك_نةبناك�كة سك_نة23521040235210402352104023521040

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-10-26بنلعشري ف_صلبنلعشري ف_صلبنلعشري ف_صلبنلعشري ف_صل23521103235211032352110323521103

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-07-29بنوابنوابنوابنوا���� Mٔمسهان Mٔمسهان Mٔمسهان Mٔمسهان23521046235210462352104623521046

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-04-23بوqالل سعيدةبوqالل سعيدةبوqالل سعيدةبوqالل سعيدة23521074235210742352107423521074

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-19بومجà مرميبومجà مرميبومجà مرميبومجà مرمي23521365235213652352136523521365

23521364235213642352136423521364àك هنيSبوحàك هنيSبوحàك هنيSبوحàك هنيSربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-18بوحø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU019ا

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-01بو�ليق اسCيةبو�ليق اسCيةبو�ليق اسCيةبو�ليق اسCية23521422235214222352142223521422

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-29بوخومية هناءبوخومية هناءبوخومية هناءبوخومية هناء23521546235215462352154623521546

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-03بودع وسامبودع وسامبودع وسامبودع وسام23521538235215382352153823521538

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-05-16بورزيق محمدبورزيق محمدبورزيق محمدبورزيق محمد23521277235212772352127723521277

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-01-30بوريق بدربوريق بدربوريق بدربوريق بدر23521493235214932352149323521493

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-10-18بوركة محمدبوركة محمدبوركة محمدبوركة محمد23521143235211432352114323521143

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-02-13بوزار Mٔمنيبوزار Mٔمنيبوزار Mٔمنيبوزار Mٔمني23521039235210392352103923521039

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-01-17بوشاشCية MٔمميةبوشاشCية MٔمميةبوشاشCية MٔمميةبوشاشCية Mٔممية23521008235210082352100823521008

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-03-06بوشفرة امميةبوشفرة امميةبوشفرة امميةبوشفرة اممية23521380235213802352138023521380

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-02-13بوطالب معربوطالب معربوطالب معربوطالب معر23521258235212582352125823521258

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-07-03بوطالب وفاءبوطالب وفاءبوطالب وفاءبوطالب وفاء23521078235210782352107823521078

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-04-26بوطة حسCناءبوطة حسCناءبوطة حسCناءبوطة حسCناء23521177235211772352117723521177

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-09-17بوبوبوبوظظظظهر محمدهر محمدهر محمدهر محمد23521094235210942352109423521094
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-03بوغو سهامبوغو سهامبوغو سهامبوغو سهام23521289235212892352128923521289

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-03-23بوقد#ر فاطمة الزهراءبوقد#ر فاطمة الزهراءبوقد#ر فاطمة الزهراءبوقد#ر فاطمة الزهراء23521598235215982352159823521598

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-28بوقطاية مSصفبوقطاية مSصفبوقطاية مSصفبوقطاية مSصف23521483235214832352148323521483

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-12بوtريعة مرميبوtريعة مرميبوtريعة مرميبوtريعة مرمي23521391235213912352139123521391

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-01بوخليار محزةبوخليار محزةبوخليار محزةبوخليار محزة23521464235214642352146423521464

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-30بونفعت ٕابÅسامبونفعت ٕابÅسامبونفعت ٕابÅسامبونفعت ٕابÅسام23521485235214852352148523521485

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-29بوجيد#كن املهديبوجيد#كن املهديبوجيد#كن املهديبوجيد#كن املهدي23521329235213292352132923521329

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-03-20بو#زي عبد العايلبو#زي عبد العايلبو#زي عبد العايلبو#زي عبد العايل23521266235212662352126623521266

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-09بوهير#ن نعميةبوهير#ن نعميةبوهير#ن نعميةبوهير#ن نعمية23521333235213332352133323521333

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-09-27بريون وصالبريون وصالبريون وصالبريون وصال23521625235216252352162523521625

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-01بيفقرن رشCيدبيفقرن رشCيدبيفقرن رشCيدبيفقرن رشCيد23521405235214052352140523521405

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-�13ج ا�#ن Mٔممية�ج ا�#ن Mٔممية�ج ا�#ن Mٔممية�ج ا�#ن Mٔممية23521236235212362352123623521236

033اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2002-03-�27يس وفاء�يس وفاء�يس وفاء�يس وفاء23521646235216462352164623521646

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))ç30-07-1995رسيت فدوىçرسيت فدوىçرسيت فدوىçرسيت فدوى23521085235210852352108523521085

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-07توتà محيدتوتà محيدتوتà محيدتوتà محيد23521468235214682352146823521468

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-09-02تو�دوت املهديتو�دوت املهديتو�دوت املهديتو�دوت املهدي23521091235210912352109123521091

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-24توغزاوي محزةتوغزاوي محزةتوغزاوي محزةتوغزاوي محزة23521356235213562352135623521356

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))q28-10-1993اUر هاجرqاUر هاجرqاUر هاجرqاUر هاجر23521027235210272352102723521027

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))q01-01-1993ربان فردوسqربان فردوسqربان فردوسqربان فردوس23521005235210052352100523521005

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))q20-03-1998داد Mٔيوبqداد Mٔيوبqداد Mٔيوبqداد Mٔيوب23521267235212672352126723521267

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-09-20جريد عتيقةجريد عتيقةجريد عتيقةجريد عتيقة23521096235210962352109623521096

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))q15-03-1999لويل زي�بqلويل زي�بqلويل زي�بqلويل زي�ب23521384235213842352138423521384

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-����09اد مروةاد مروةاد مروةاد مروة23521557235215572352155723521557

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-04-20جواد فاøنجواد فاøنجواد فاøنجواد فاøن23521012235210122352101223521012

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-04جوطي �Mٔسجوطي �Mٔسجوطي �Mٔسجوطي �Mٔس23521369235213692352136923521369

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-12ج_د امالج_د امالج_د امالج_د امال23521372235213722352137223521372

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-�20ا�ا�ا�ا				ر محزةر محزةر محزةر محزة23521376235213762352137623521376

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-03جحراوي يوسفجحراوي يوسفجحراوي يوسفجحراوي يوسف23521163235211632352116323521163

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-01-24حراري �دجيةحراري �دجيةحراري �دجيةحراري �دجية23521579235215792352157923521579

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-10-04حرشوي محمدحرشوي محمدحرشوي محمدحرشوي محمد23521055235210552352105523521055

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-03-07حرحرحرحرصصصص لبىن لبىن لبىن لبىن23521382235213822352138223521382

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-31حريف Mٔمميةحريف Mٔمميةحريف Mٔمميةحريف Mٔممية23521301235213012352130123521301

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-11-04حسون Mٔمميةحسون Mٔمميةحسون Mٔمميةحسون Mٔممية23521632235216322352163223521632

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-02-09حسون �لميةحسون �لميةحسون �لميةحسون �لمية23521010235210102352101023521010

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-01-01حف_د هندحف_د هندحف_د هندحف_د هند23521155235211552352115523521155

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-01-30حف_ظي صالح ا�#نحف_ظي صالح ا�#نحف_ظي صالح ا�#نحف_ظي صالح ا�#ن23521581235215812352158123521581

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-19حكوين جهرحكوين جهرحكوين جهرحكوين جهر23521340235213402352134023521340

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-05-09حاممة سل·نحاممة سل·نحاممة سل·نحاممة سل·ن23521276235212762352127623521276

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-09-28حامين جوادحامين جوادحامين جوادحامين جواد23521139235211392352113923521139

23521525235215252352152523521525àمحدوش هنيàمحدوش هنيàمحدوش هنيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-07محدوش هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU027ا

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-17محدون مرميمحدون مرميمحدون مرميمحدون مرمي23521313235213132352131323521313

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-17محوش Mٔسامءمحوش Mٔسامءمحوش Mٔسامءمحوش Mٔسامء23521588235215882352158823521588

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-10-13محوش سك_نةمحوش سك_نةمحوش سك_نةمحوش سك_نة23521626235216262352162623521626

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-01-11محيد ا�الممحيد ا�الممحيد ا�الممحيد ا�الم23521159235211592352115923521159

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-10محيدو معاذمحيدو معاذمحيدو معاذمحيدو معاذ23521425235214252352142523521425

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-09-08حSايف م_نةحSايف م_نةحSايف م_نةحSايف م_نة23521134235211342352113423521134

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-12-08حSوش وهالنحSوش وهالنحSوش وهالنحSوش وهالن23521152235211522352115223521152

23521270235212702352127023521270àني هنيSحàني هنيSحàني هنيSحàني هنيSربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-03-28حø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU014ا

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-08-30ح_درة هدىح_درة هدىح_درة هدىح_درة هدى23521202235212022352120223521202
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-04-23حميش حيحميش حيحميش حيحميش حيىيىيىيىي23521510235215102352151023521510

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-08-�08الص فاطمة الزهراء�الص فاطمة الزهراء�الص فاطمة الزهراء�الص فاطمة الزهراء23521130235211302352113023521130

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-10-03خرشاش دنياخرشاش دنياخرشاش دنياخرشاش دنيا23521098235210982352109823521098

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-01-15خرطميش حسCناءخرطميش حسCناءخرطميش حسCناءخرطميش حسCناء23521251235212512352125123521251

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-10-�16ليل ليىل�ليل ليىل�ليل ليىل�ليل ليىل23521026235210262352102623521026

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-11-06خ_ار مصعبخ_ار مصعبخ_ار مصعبخ_ار مصعب23521633235216332352163323521633

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-22خ_رض محمدخ_رض محمدخ_رض محمدخ_رض محمد23521377235213772352137723521377

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-09-09خخخخيييييييي سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة23521135235211352352113523521135

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-06-18داكري محمدداكري محمدداكري محمدداكري محمد23521121235211212352112123521121

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-14داوود Mٔسامءداوود Mٔسامءداوود Mٔسامءداوود Mٔسامء23521527235215272352152723521527

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-30دراكوي سك_نةدراكوي سك_نةدراكوي سك_نةدراكوي سك_نة23521243235212432352124323521243

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-10-20درو�ش عبد احلكميدرو�ش عبد احلكميدرو�ش عبد احلكميدرو�ش عبد احلكمي23521629235216292352162923521629

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-19دريوش زي�بدريوش زي�بدريوش زي�بدريوش زي�ب23521437235214372352143723521437

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-09دماد ردماد ردماد ردماد رىضىضىضىض23521539235215392352153923521539

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-18را° �دجيةرا° �دجيةرا° �دجيةرا° �دجية23521541235215412352154123521541

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-04-17را�ع �رسىرا�ع �رسىرا�ع �رسىرا�ع �رسى23521073235210732352107323521073

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-13رايم غزالنرايم غزالنرايم غزالنرايم غزالن23521498235214982352149823521498

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-18رايم فاطمة الزهراءرايم فاطمة الزهراءرايم فاطمة الزهراءرايم فاطمة الزهراء23521480235214802352148023521480

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-15رحو محمدرحو محمدرحو محمدرحو محمد23521225235212252352122523521225

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-12-04رحو ودادرحو ودادرحو ودادرحو وداد23521572235215722352157223521572

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-10رحويل اميانرحويل اميانرحويل اميانرحويل اميان23521335235213352352133523521335

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-09رحميي ليىلرحميي ليىلرحميي ليىلرحميي ليىل23521390235213902352139023521390

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-10رحميي هناءرحميي هناءرحميي هناءرحميي هناء23521205235212052352120523521205

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-12رزو لبىنرزو لبىنرزو لبىنرزو لبىن23521471235214712352147123521471

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-10-24رشCيد املهديرشCيد املهديرشCيد املهديرشCيد املهدي23521100235211002352110023521100

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-02-19رشCيق مسيةرشCيق مسيةرشCيق مسيةرشCيق مسية23521262235212622352126223521262

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-24رضواين طارقرضواين طارقرضواين طارقرضواين طارق23521482235214822352148223521482

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-10-07رف_ع ح_اةرف_ع ح_اةرف_ع ح_اةرف_ع ح_اة23521213235212132352121323521213

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-10-26رق_ب محزةرق_ب محزةرق_ب محزةرق_ب محزة23521059235210592352105923521059

ح_اةح_اةح_اةح_اة23521362235213622352136223521362 ْْ 019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-05◌ٍ◌ٍ◌ٍٍ◌رمزاوي رمزاوي رمزاوي رمزاوي ْْ

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-05-21رهني امنيرهني امنيرهني امنيرهني امني23521117235211172352111723521117

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-04ريضوان اميانريضوان اميانريضوان اميانريضوان اميان23521408235214082352140823521408

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-05-09زاهدي رميزاهدي رميزاهدي رميزاهدي رمي23521400235214002352140023521400

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-11-25زائدوف سك_نةزائدوف سك_نةزائدوف سك_نةزائدوف سك_نة23521031235210312352103123521031

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-03-05زروال زوهريزروال زوهريزروال زوهريزروال زوهري23521379235213792352137923521379

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-06زروال مرميزروال مرميزروال مرميزروال مرمي23521371235213712352137123521371

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-01زرويق زهريزرويق زهريزرويق زهريزرويق زهري23521360235213602352136023521360

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-04-16زاكر *ادلزاكر *ادلزاكر *ادلزاكر *ادل23521114235211142352111423521114

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-01-27زtري فاطمةزtري فاطمةزtري فاطمةزtري فاطمة23521492235214922352149223521492

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-09-17زمران نور الهدىزمران نور الهدىزمران نور الهدىزمران نور الهدى23521095235210952352109523521095

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-04-30زمراين محمدزمراين محمدزمراين محمدزمراين محمد23521604235216042352160423521604

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-25زهود سلمىزهود سلمىزهود سلمىزهود سلمى23521439235214392352143923521439

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-10-29زوقار سلوىزوقار سلوىزوقار سلوىزوقار سلوى23521219235212192352121923521219

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-11زوهري محمدزوهري محمدزوهري محمدزوهري محمد23521337235213372352133723521337

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-16زيتوين سCناءزيتوين سCناءزيتوين سCناءزيتوين سCناء23521448235214482352144823521448

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-16زيداين اسامعيلزيداين اسامعيلزيداين اسامعيلزيداين اسامعيل23521209235212092352120923521209

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-12-26زيدون يو�سزيدون يو�سزيدون يو�سزيدون يو�س23521110235211102352111023521110

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-04-11حسنون tرميةحسنون tرميةحسنون tرميةحسنون tرمية23521509235215092352150923521509

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-10-17رسرسرسرسار MٔسCيةار MٔسCيةار MٔسCيةار MٔسCية23521460235214602352146023521460
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-12-05رسرسرسرسوري ٕاميانوري ٕاميانوري ٕاميانوري ٕاميان23521151235211512352115123521151

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-09سعيدات �سنيسعيدات �سنيسعيدات �سنيسعيدات �سني23521308235213082352130823521308

23521619235216192352161923521619àساليم هنيàساليم هنيàساليم هنيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-09-07ساليم هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU031ا

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-04سلوم عبد الصمدسلوم عبد الصمدسلوم عبد الصمدسلوم عبد الصمد23521407235214072352140723521407

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-21سلمي �زهةسلمي �زهةسلمي �زهةسلمي �زهة23521354235213542352135423521354

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-24مسيمسيمسيمسيحححح عز#ز عز#ز عز#ز عز#ز23521241235212412352124123521241

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-01-22مسرية احامنمسرية احامنمسرية احامنمسرية احامن23521038235210382352103823521038

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-30سهيل سلامنسهيل سلامنسهيل سلامنسهيل سلامن23521344235213442352134423521344

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-04-30سواسواسواسواخخخخ محمد محمد محمد محمد23521603235216032352160323521603

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-09-16شافعي شC·ءشافعي شC·ءشافعي شC·ءشافعي شC·ء23521622235216222352162223521622

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-11-15شاtر �دجيةشاtر �دجيةشاtر �دجيةشاtر �دجية23521106235211062352110623521106

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-07-17شCباب مرميشCباب مرميشCباب مرميشCباب مرمي23521044235210442352104423521044

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-16شCيب MٔمنيشCيب MٔمنيشCيب MٔمنيشCيب Mٔمني23521339235213392352133923521339

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-16شCتاكف فشCتاكف فشCتاكف فشCتاكف فؤؤؤؤاداداداد23521208235212082352120823521208

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-04-25شداين فريوزشداين فريوزشداين فريوزشداين فريوز23521511235215112352151123521511

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-30رشدي امحدرشدي امحدرشدي امحدرشدي امحد23521564235215642352156423521564

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-01-01شف_ق زي�بشف_ق زي�بشف_ق زي�بشف_ق زي�ب23521034235210342352103423521034

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-05-29شكري Mٔمميةشكري Mٔمميةشكري Mٔمميةشكري Mٔممية23521281235212812352128123521281

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-09-02شكري سك_نةشكري سك_نةشكري سك_نةشكري سك_نة23521618235216182352161823521618

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-03-22شالل فاطمة الزهراءشالل فاطمة الزهراءشالل فاطمة الزهراءشالل فاطمة الزهراء23521070235210702352107023521070

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-16شلواش املهديشلواش املهديشلواش املهديشلواش املهدي23521238235212382352123823521238

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-26شامشامشامشامخخخخ عبد احلف_ظ عبد احلف_ظ عبد احلف_ظ عبد احلف_ظ23521315235213152352131523521315

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-10شامندري امميةشامندري امميةشامندري امميةشامندري اممية23521470235214702352147023521470

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-11-06شهاب زي�بشهاب زي�بشهاب زي�بشهاب زي�ب23521345235213452352134523521345

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-22شهيد يو�سشهيد يو�سشهيد يو�سشهيد يو�س23521451235214512352145123521451

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-02شويق Mٔسامةشويق Mٔسامةشويق Mٔسامةشويق Mٔسامة23521465235214652352146523521465

033اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2002-01-20شويق صفاءشويق صفاءشويق صفاءشويق صفاء23521642235216422352164223521642

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-03شCيوب امحدشCيوب امحدشCيوب امحدشCيوب امحد23521319235213192352131923521319

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-07-18صاUر عبد الغفورصاUر عبد الغفورصاUر عبد الغفورصاUر عبد الغفور23521193235211932352119323521193

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-06-28صربي اميانصربي اميانصربي اميانصربي اميان23521612235216122352161223521612

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-10صربي فاطمةصربي فاطمةصربي فاطمةصربي فاطمة23521445235214452352144523521445

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-08-26صبري سك_نةصبري سك_نةصبري سك_نةصبري سك_نة23521089235210892352108923521089

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-06صبري يوسفصبري يوسفصبري يوسفصبري يوسف23521230235212302352123023521230

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-01-11صديقي جناةصديقي جناةصديقي جناةصديقي جناة23521037235210372352103723521037

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-21رصرصرصرصحيحيحيحي Mٔمني Mٔمني Mٔمني Mٔمني23521531235215312352153123521531

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-11-03صالت ملياءصالت ملياءصالت ملياءصالت ملياء23521028235210282352102823521028

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-12-17صونة وفاءصونة وفاءصونة وفاءصونة وفاء23521240235212402352124023521240

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-29صيكوك لوبىنصيكوك لوبىنصيكوك لوبىنصيكوك لوبىن23521476235214762352147623521476

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-09رضيفي هدىرضيفي هدىرضيفي هدىرضيفي هدى23521332235213322352133223521332

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-11-19ضية tوsرضية tوsرضية tوsرضية tوsر23521635235216352352163523521635

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-19طالييب زي�بطالييب زي�بطالييب زي�بطالييب زي�ب23521353235213532352135323521353

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-11-30طشطاش �سنيطشطاش �سنيطشطاش �سنيطشطاش �سني23521571235215712352157123521571

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-07-27طليل Mٔمميةطليل Mٔمميةطليل Mٔمميةطليل Mٔممية23521614235216142352161423521614

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-12*اتيق ٕاحسان*اتيق ٕاحسان*اتيق ٕاحسان*اتيق ٕاحسان23521373235213732352137323521373

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-05-07*اطي حلسن*اطي حلسن*اطي حلسن*اطي حلسن23521075235210752352107523521075

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-04-26عبادة امحدعبادة امحدعبادة امحدعبادة امحد23521274235212742352127423521274

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-10-04عبد املوعبد املوعبد املوعبد املوىلىلىلىل ع£ن ع£ن ع£ن ع£ن23521140235211402352114023521140

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-14عبد املوعبد املوعبد املوعبد املوىلىلىلىل محمد محمد محمد محمد23521586235215862352158623521586

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-06-29عبدالرزاق حSانعبدالرزاق حSانعبدالرزاق حSانعبدالرزاق حSان23521524235215242352152423521524
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-06-17عبدو �عبدو �عبدو �عبدو �رسرسرسرس23521014235210142352101423521014

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-19عبور اشواقعبور اشواقعبور اشواقعبور اشواق23521427235214272352142723521427

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-07-07ع£ن سوم_ةع£ن سوم_ةع£ن سوم_ةع£ن سوم_ة23521080235210802352108023521080

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-04-09جعب امميةجعب امميةجعب امميةجعب اممية23521508235215082352150823521508

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-01-27جعب رqاءجعب رqاءجعب رqاءجعب رqاء23521161235211612352116123521161

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-05-07عز#ز عبد احلقعز#ز عبد احلقعز#ز عبد احلقعز#ز عبد احلق23521182235211822352118223521182

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-01-10عز#ز يو�سعز#ز يو�سعز#ز يو�سعز#ز يو�س23521488235214882352148823521488

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-02-02عشCيق �دجيةعشCيق �دجيةعشCيق �دجيةعشCيق �دجية23521009235210092352100923521009

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-14عطواين هاجرعطواين هاجرعطواين هاجرعطواين هاجر23521312235213122352131223521312

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-10-04عقادي املهديعقادي املهديعقادي املهديعقادي املهدي23521454235214542352145423521454

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-08عاكوي �لميةعاكوي �لميةعاكوي �لميةعاكوي �لمية23521204235212042352120423521204

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-07-03عيك محمدعيك محمدعيك محمدعيك محمد23521189235211892352118923521189

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-10-16*اليل فاطمة الزهراء*اليل فاطمة الزهراء*اليل فاطمة الزهراء*اليل فاطمة الزهراء23521056235210562352105623521056

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-10-10*لباين دنيا*لباين دنيا*لباين دنيا*لباين دنيا23521023235210232352102323521023

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-05-09*لوان مرمي*لوان مرمي*لوان مرمي*لوان مرمي23521513235215132352151323521513

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-08-28*لواين �*لواين �*لواين �*لواين �رسرسرسرس23521617235216172352161723521617

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-11-09معران *يلمعران *يلمعران *يلمعران *يل23521346235213462352134623521346

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-08عندي �رساعندي �رساعندي �رساعندي �رسا23521424235214242352142423521424

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-05عنوري شC·ءعنوري شC·ءعنوري شC·ءعنوري شC·ء23521361235213612352136123521361

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-06-17عواج سف_انعواج سف_انعواج سف_انعواج سف_ان23521186235211862352118623521186

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-05-16عوبيدي جوادعوبيدي جوادعوبيدي جوادعوبيدي جواد23521606235216062352160623521606

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-10-12عياط سك_نةعياط سك_نةعياط سك_نةعياط سك_نة23521024235210242352102423521024

23521389235213892352138923521389àعيوي مجيàعيوي مجيàعيوي مجيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-04عيوي مجيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU020ا

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Á20-12-1992افر هناءÁافر هناءÁافر هناءÁافر هناء23521002235210022352100223521002

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Á17-11-1997اÁاÁاÁامنمنمنمن سعيد سعيد سعيد سعيد23521227235212272352122723521227

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-29غسايت ٕاtرامغسايت ٕاtرامغسايت ٕاtرامغسايت ٕاtرام23521330235213302352133023521330

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))Á07-09-1998الن حSانÁالن حSانÁالن حSانÁالن حSان23521322235213222352132223521322

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-28غنام �سنيغنام �سنيغنام �سنيغنام �سني23521545235215452352154523521545

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-12-10غوIم توف_قغوIم توف_قغوIم توف_قغوIم توف_ق23521064235210642352106423521064

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-27غيلوف �سCميةغيلوف �سCميةغيلوف �سCميةغيلوف �سCمية23521357235213572352135723521357

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-25فافافافاحتحتحتحت غزالن غزالن غزالن غزالن23521228235212282352122823521228

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-06-07فافافافا				ز حسنز حسنز حسنز حسن23521118235211182352111823521118

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-25ف�اح كزنةف�اح كزنةف�اح كزنةف�اح كزنة23521438235214382352143823521438

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-12ف�اح �سنيف�اح �سنيف�اح �سنيف�اح �سني23521166235211662352116623521166

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-04-23ف�حي لطيفةف�حي لطيفةف�حي لطيفةف�حي لطيفة23521041235210412352104123521041

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-03-01ف�يف�يف�يف�يحححح سك_نة سك_نة سك_نة سك_نة23521378235213782352137823521378

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-06-26فراج فاطمةفراج فاطمةفراج فاطمةفراج فاطمة23521287235212872352128723521287

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-19فر�ان محمدفر�ان محمدفر�ان محمدفر�ان محمد23521450235214502352145023521450

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-03-16فرجيي غيفرجيي غيفرجيي غيفرجيي غيثثثثةةةة23521507235215072352150723521507

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-01-14فقري امنيفقري امنيفقري امنيفقري امني23521249235212492352124923521249

ي عبد الغفوري عبد الغفوري عبد الغفوري عبد الغفور23521314235213142352131423521314 016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-23فقهيفقهيفقهيفقهي����

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-10-06فالت هاجرفالت هاجرفالت هاجرفالت هاجر23521022235210222352102223521022

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-02-12فالح عصامفالح عصامفالح عصامفالح عصام23521257235212572352125723521257

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-11-29فال�طي فاطمة الزهراءفال�طي فاطمة الزهراءفال�طي فاطمة الزهراءفال�طي فاطمة الزهراء23521570235215702352157023521570

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-07-27فالو فاطمة الزهراءفالو فاطمة الزهراءفالو فاطمة الزهراءفالو فاطمة الزهراء23521195235211952352119523521195

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-14فزني حفصةفزني حفصةفزني حفصةفزني حفصة23521584235215842352158423521584

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-12فSون ع£نفSون ع£نفSون ع£نفSون ع£ن23521223235212232352122323521223

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-02ففففؤؤؤؤاد سهاماد سهاماد سهاماد سهام23521406235214062352140623521406

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-24فوزي سلمىفوزي سلمىفوزي سلمىفوزي سلمى23521327235213272352132723521327
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

23521413235214132352141323521413àفويدر هنيàفويدر هنيàفويدر هنيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-17فويدر هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU021ا

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2002-01-09فوينة ابÅسامفوينة ابÅسامفوينة ابÅسامفوينة ابÅسام23521639235216392352163923521639

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-05-06قادري ح_اةقادري ح_اةقادري ح_اةقادري ح_اة23521399235213992352139923521399

23521434235214342352143423521434àقادري هنيàقادري هنيàقادري هنيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-14قادري هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU022ا

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-11-26قVاقVاقVاقVا���� Iدية Iدية Iدية Iدية23521568235215682352156823521568

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-09-11قرادة عامدا�#نقرادة عامدا�#نقرادة عامدا�#نقرادة عامدا�#ن23521092235210922352109223521092

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-05-05قرمي مرميقرمي مرميقرمي مرميقرمي مرمي23521512235215122352151223521512

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-12قشقوش قشقوش قشقوش قشقوش حضحضحضحضىىىى23521496235214962352149623521496

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-29قSبوع مىنقSبوع مىنقSبوع مىنقSبوع مىن23521547235215472352154723521547

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-04-23اكمل السعديةاكمل السعديةاكمل السعديةاكمل السعدية23521273235212732352127323521273

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t05-06-2000بريي �دجيةtبريي �دجيةtبريي �دجيةtبريي �دجية23521518235215182352151823521518

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t17-09-1998راندو عبد الكرميtراندو عبد الكرميtراندو عبد الكرميtراندو عبد الكرمي23521325235213252352132523521325

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t13-08-1998راكع tوsرtراكع tوsرtراكع tوsرtراكع tوsر23521310235213102352131023521310

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t26-04-1999رماوي زي�بtرماوي زي�بtرماوي زي�بtرماوي زي�ب23521395235213952352139523521395

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t22-08-2000رميو صفاءtرميو صفاءtرميو صفاءtرميو صفاء23521542235215422352154223521542

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t27-10-1999رميي محمدtرميي محمدtرميي محمدtرميي محمد23521462235214622352146223521462

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t07-02-2001ريين عبدهللاtريين عبدهللاtريين عبدهللاtريين عبدهللا23521583235215832352158323521583

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-03-�06طايب ابÅسام�طايب ابÅسام�طايب ابÅسام�طايب ابÅسام23521172235211722352117223521172

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-11-25كامل زهوركامل زهوركامل زهوركامل زهور23521032235210322352103223521032

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-10-06كنتويل ٕاtرامكنتويل ٕاtرامكنتويل ٕاtرامكنتويل ٕاtرام23521141235211412352114123521141

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-10كندادي لبىنكندادي لبىنكندادي لبىنكندادي لبىن23521560235215602352156023521560

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-13كنكوش مSالكنكوش مSالكنكوش مSالكنكوش مSال23521499235214992352149923521499

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))t01-06-1999وك عتيقةtوك عتيقةtوك عتيقةtوك عتيقة23521404235214042352140423521404

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-11-15لبطلبطلبطلبطحححح يوسف يوسف يوسف يوسف23521149235211492352114923521149

23521466235214662352146623521466àلبيض هنيàلبيض هنيàلبيض هنيàربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-03لبيض هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU024ا

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-08-26حلرور زي�بحلرور زي�بحلرور زي�بحلرور زي�ب23521049235210492352104923521049

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-11-06حلر�يش سعادحلر�يش سعادحلر�يش سعادحلر�يش سعاد23521146235211462352114623521146

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-11محليدي ع£نمحليدي ع£نمحليدي ع£نمحليدي ع£ن23521410235214102352141023521410

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-11-20خلليفة زtر�ءخلليفة زtر�ءخلليفة زtر�ءخلليفة زtر�ء23521348235213482352134823521348

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-09-25لزرق يوسفلزرق يوسفلزرق يوسفلزرق يوسف23521138235211382352113823521138

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-07-20لصفر امنيلصفر امنيلصفر امنيلصفر امني23521124235211242352112423521124

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-10-14لعريوي زي�بلعريوي زي�بلعريوي زي�بلعريوي زي�ب23521628235216282352162823521628

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-01-28لعفZيس مرميلعفZيس مرميلعفZيس مرميلعفZيس مرمي23521253235212532352125323521253

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-10-08لعالم سعيدلعالم سعيدلعالم سعيدلعالم سعيد23521458235214582352145823521458

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-19لعمرة فاطمة الزهراءلعمرة فاطمة الزهراءلعمرة فاطمة الزهراءلعمرة فاطمة الزهراء23521170235211702352117023521170

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-25لغزاوين ن _للغزاوين ن _للغزاوين ن _للغزاوين ن _ل23521453235214532352145323521453

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-14لفزيين فاطمةلفزيين فاطمةلفزيين فاطمةلفزيين فاطمة23521338235213382352133823521338

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-09-16لكحييل سك_نةلكحييل سك_نةلكحييل سك_نةلكحييل سك_نة23521136235211362352113623521136

013اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-01-07لللللكلكلكلكيل العريبيل العريبيل العريبيل العريب23521248235212482352124823521248

001اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1992-12-22لكوش بديعةلكوش بديعةلكوش بديعةلكوش بديعة23521003235210032352100323521003

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-07-05ملباريك سك_نةملباريك سك_نةملباريك سك_نةملباريك سك_نة23521190235211902352119023521190

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-19ملليحي Mٔمميةملليحي Mٔمميةملليحي Mٔمميةملليحي Mٔممية23521352235213522352135223521352

014اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-03-26ملهول شC·ءملهول شC·ءملهول شC·ءملهول شC·ء23521269235212692352126923521269

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-21ملني محمدملني محمدملني محمدملني محمد23521393235213932352139323521393

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-09-19لوطي سف_انلوطي سف_انلوطي سف_انلوطي سف_ان23521053235210532352105323521053

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2002-01-11لوهييب هديةلوهييب هديةلوهييب هديةلوهييب هدية23521640235216402352164023521640

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-02ليلليلليلليل¦¦¦¦ حسZب حسZب حسZب حسZب23521432235214322352143223521432

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-05-07ماوي ٕاtرامماوي ٕاtرامماوي ٕاtرامماوي ٕاtرام23521605235216052352160523521605

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-28مVارك محزةمVارك محزةمVارك محزةمVارك محزة23521343235213432352134323521343
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-01-02مVارك عبد الكVريمVارك عبد الكVريمVارك عبد الكVريمVارك عبد الكVري23521156235211562352115623521156

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-11-27مربوك Mٔسامةمربوك Mٔسامةمربوك Mٔسامةمربوك Mٔسامة23521569235215692352156923521569

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-10-21م�وم�وم�وم�ولكلكلكلك محمد محمد محمد محمد23521058235210582352105823521058

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-24جمهتجمهتجمهتجمهتد املصطفىد املصطفىد املصطفىد املصطفى23521416235214162352141623521416

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-28جمجمجمجمدويب بوعزةدويب بوعزةدويب بوعزةدويب بوعزة23521503235215032352150323521503

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-06-26حمبوب Mٔمينحمبوب Mٔمينحمبوب Mٔمينحمبوب Mٔمين23521286235212862352128623521286

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-01حمبوب سوم_ةحمبوب سوم_ةحمبوب سوم_ةحمبوب سوم_ة23521359235213592352135923521359

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-09-06حمتفل محزةحمتفل محزةحمتفل محزةحمتفل محزة23521203235212032352120323521203

033اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2002-01-18حمسن ايةحمسن ايةحمسن ايةحمسن اية23521641235216412352164123521641

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-30حمفاحمفاحمفاحمفاضضضض فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة23521420235214202352142023521420

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-04حمفويض املهديحمفويض املهديحمفويض املهديحمفويض املهدي23521220235212202352122023521220

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-11-16حمي ا�#ن بدرحمي ا�#ن بدرحمي ا�#ن بدرحمي ا�#ن بدر23521567235215672352156723521567

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-11-27حميحميحميحميحححح زهراء زهراء زهراء زهراء23521636235216362352163623521636

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-05خمخمخمخمفي في في في ����اداداداد23521164235211642352116423521164

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-01-04خمخمخمخملص عبد الرحامنلص عبد الرحامنلص عبد الرحامنلص عبد الرحامن23521158235211582352115823521158

23521320235213202352132023521320àهني àهني àهني àربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-04مدمدمدمدحيحيحيحي هنيø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU016ا

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-10-12مدينة ا�سمدينة ا�سمدينة ا�سمدينة ا�س23521142235211422352114223521142

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-10-28مر^ح مVاركمر^ح مVاركمر^ح مVاركمر^ح مVارك23521145235211452352114523521145

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-02-14مرزويق �مسنيمرزويق �مسنيمرزويق �مسنيمرزويق �مسني23521374235213742352137423521374

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-08-26مرزويك يوسفمرزويك يوسفمرزويك يوسفمرزويك يوسف23521316235213162352131623521316

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-16مرسيل رانيةمرسيل رانيةمرسيل رانيةمرسيل رانية23521412235214122352141223521412

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-10-31مرشد MٔسCيةمرشد MٔسCيةمرشد MٔسCيةمرشد MٔسCية23521631235216312352163123521631

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-01مرÁايت طامومرÁايت طامومرÁايت طامومرÁايت طامو23521442235214422352144223521442

019اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-01-28مرفوق �سنيمرفوق �سنيمرفوق �سنيمرفوق �سني23521367235213672352136723521367

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-11-12مرمية مرمية مرمية مرمية خفخفخفخفرررر23521566235215662352156623521566

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-10-25مز�ن Mٔمينمز�ن Mٔمينمز�ن Mٔمينمز�ن Mٔمين23521630235216302352163023521630

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-05مسا*د نعميةمسا*د نعميةمسا*د نعميةمسا*د نعمية23521554235215542352155423521554

030اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-02-14مسCتطيع �دجيةمسCتطيع �دجيةمسCتطيع �دجيةمسCتطيع �دجية23521585235215852352158523521585

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-01مسCتقمي اسامةمسCتقمي اسامةمسCتقمي اسامةمسCتقمي اسامة23521535235215352352153523521535

033اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2002-03-14مرسور حسCناءمرسور حسCناءمرسور حسCناءمرسور حسCناء23521645235216452352164523521645

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-05-07مسعيد صباحمسعيد صباحمسعيد صباحمسعيد صباح23521183235211832352118323521183

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-27مسيك جهرمسيك جهرمسيك جهرمسيك جهر23521397235213972352139723521397

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-08-02مسكني حمسنمسكني حمسنمسكني حمسنمسكني حمسن23521537235215372352153723521537

027اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-07-16مشطاش يوسفمشطاش يوسفمشطاش يوسفمشطاش يوسف23521529235215292352152923521529

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-06-08مشك ٕامانمشك ٕامانمشك ٕامانمشك ٕامان23521520235215202352152023521520

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-06-24مشهور رميمشهور رميمشهور رميمشهور رمي23521122235211222352112223521122

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-11مصاري عز#زةمصاري عز#زةمصاري عز#زةمصاري عز#زة23521323235213232352132323521323

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-05-02مصوايب سك_نةمصوايب سك_نةمصوايب سك_نةمصوايب سك_نة23521181235211812352118123521181

003اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-09-30معمعمعمعزتزتزتزتل مسيةل مسيةل مسيةل مسية23521054235210542352105423521054

002اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1993-10-05معتصم هندمعتصم هندمعتصم هندمعتصم هند23521021235210212352102123521021

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-31معروف محزةمعروف محزةمعروف محزةمعروف محزة23521431235214312352143123521431

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-01-14معزوز زهريةمعزوز زهريةمعزوز زهريةمعزوز زهرية23521160235211602352116023521160

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-11-22معطاوي طارقمعطاوي طارقمعطاوي طارقمعطاوي طارق23521472235214722352147223521472

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-07-26معين محزةمعين محزةمعين محزةمعين محزة23521430235214302352143023521430

011اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-10-01مغفور محمدمغفور محمدمغفور محمدمغفور محمد23521212235212122352121223521212

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-10-06مف�وح معرمف�وح معرمف�وح معرمف�وح معر23521331235213312352133123521331

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-05-23مالحظ محزةمالحظ محزةمالحظ محزةمالحظ محزة23521401235214012352140123521401

028اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-09-10ملييت �دجيةملييت �دجيةملييت �دجيةملييت �دجية23521548235215482352154823521548

018اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-12-28مممممممموري �دجيةوري �دجيةوري �دجيةوري �دجية23521358235213582352135823521358
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-10-15مممممممموس مسيةوس مسيةوس مسيةوس مسية23521099235210992352109923521099

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-24مSذر MٔسامءمSذر MٔسامءمSذر MٔسامءمSذر Mٔسامء23521502235215022352150223521502

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-03م�يس tوsرم�يس tوsرم�يس tوsرم�يس tوsر23521387235213872352138723521387

23521549235215492352154923521549àصور هنيSمàصور هنيSمàصور هنيSمàصور هنيSربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-09-18مø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ربوي ملحقø ن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحقUن �سنياUن �سنياUن �سنياU028ا

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))µ28-01-1997ذار وهيبةµذار وهيبةµذار وهيبةµذار وهيبة23521162235211622352116223521162

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))µ05-08-1997يب عامدµيب عامدµيب عامدµيب عامد23521198235211982352119823521198

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))µ10-12-1997مير سلمىµمير سلمىµمير سلمىµمير سلمى23521235235212352352123523521235

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1994-11-05موق_ت جوادموق_ت جوادموق_ت جوادموق_ت جواد23521062235210622352106223521062

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-10مومن شC·ءمومن شC·ءمومن شC·ءمومن شC·ء23521221235212212352122123521221

032اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-10-14مومن tرميةمومن tرميةمومن tرميةمومن tرمية23521627235216272352162723521627

021اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-06-27موهدي سك_نةموهدي سك_نةموهدي سك_نةموهدي سك_نة23521419235214192352141923521419

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-14مميوين �ا�مميوين �ا�مميوين �ا�مميوين �ا�23521224235212242352122423521224

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))I05-07-1998رص MٔرشفIرص MٔرشفIرص MٔرشفIرص Mٔرشف23521290235212902352129023521290

016اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))IIII04-08-1998مضمضمضمض ليىل ليىل ليىل ليىل23521304235213042352130423521304

012اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-11-12نبريي مرمينبريي مرمينبريي مرمينبريي مرمي23521222235212222352122223521222

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-10-11جنمي محزةجنمي محزةجنمي محزةجنمي محزة23521561235215612352156123521561

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-06-�10شيل Mٔسامء�شيل Mٔسامء�شيل Mٔسامء�شيل Mٔسامء23521609235216092352160923521609

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-06-14نرصهللا �دجيةنرصهللا �دجيةنرصهللا �دجيةنرصهللا �دجية23521184235211842352118423521184

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-02-20نظيف ح_اةنظيف ح_اةنظيف ح_اةنظيف ح_اة23521501235215012352150123521501

029اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-12-25نعاموي عز ا�#ننعاموي عز ا�#ننعاموي عز ا�#ننعاموي عز ا�#ن23521576235215762352157623521576

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-08-11هنزاوي زي�بهنزاوي زي�بهنزاوي زي�بهنزاوي زي�ب23521087235210872352108723521087

010اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-06-29نوار رqاءنوار رqاءنوار رqاءنوار رqاء23521187235211872352118723521187

005اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-07-18نواس tوsرنواس tوsرنواس tوsرنواس tوsر23521083235210832352108323521083

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-05-31هاشCمي ام_نةهاشCمي ام_نةهاشCمي ام_نةهاشCمي ام_نة23521607235216072352160723521607

020اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-04-19هبà يوسفهبà يوسفهبà يوسفهبà يوسف23521392235213922352139223521392

017اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-09-27هسكر فدوىهسكر فدوىهسكر فدوىهسكر فدوى23521328235213282352132823521328

015اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1998-07-27ه·ن نعميةه·ن نعميةه·ن نعميةه·ن نعمية23521298235212982352129823521298

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-10-06وادي محزةوادي محزةوادي محزةوادي محزة23521455235214552352145523521455

031اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2001-06-06وامعو سام_ةوامعو سام_ةوامعو سام_ةوامعو سام_ة23521608235216082352160823521608

006اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-11-20واوا حSانواوا حSانواوا حSانواوا حSان23521107235211072352110723521107

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-31وح_د Mٔسامءوح_د Mٔسامءوح_د Mٔسامءوح_د Mٔسامء23521441235214412352144123521441

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-12-17وح_د ندىوح_د ندىوح_د ندىوح_د ندى23521478235214782352147823521478

025اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-01-02وردي Mٔمميةوردي Mٔمميةوردي Mٔمميةوردي Mٔممية23521486235214862352148623521486

004اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1995-01-01ورشان فاطمةورشان فاطمةورشان فاطمةورشان فاطمة23521065235210652352106523521065

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-23وريق اميانوريق اميانوريق اميانوريق اميان23521452235214522352145223521452

009اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1997-02-17وسطييل �دجيةوسطييل �دجيةوسطييل �دجيةوسطييل �دجية23521167235211672352116723521167

008اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-12-30وشSZاه فاطمةوشSZاه فاطمةوشSZاه فاطمةوشSZاه فاطمة23521154235211542352115423521154

026اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))2000-06-06وفاق فدوىوفاق فدوىوفاق فدوىوفاق فدوى23521519235215192352151923521519

024اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-10-17و�اخيت سلمىو�اخيت سلمىو�اخيت سلمىو�اخيت سلمى23521461235214612352146123521461

022اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-08-�19سني صالح ا�#ن�سني صالح ا�#ن�سني صالح ا�#ن�سني صالح ا�#ن23521436235214362352143623521436

023اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1999-09-17يف_د Mٔسامةيف_د Mٔسامةيف_د Mٔسامةيف_د Mٔسامة23521449235214492352144923521449

007اUن �سنياUن �سنياUن �سنياUن �سنياحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((    احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق احلراسة الرتبوية والتوثيق ))))1996-09-24#كىن اسامء#كىن اسامء#كىن اسامء#كىن اسامء23521137235211372352113723521137

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-04-02اUن سSZا IديةاUن سSZا IديةاUن سSZا IديةاUن سSZا Iدية22511180225111802251118022511180���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))Mٔ09-07-1997بنعيل MٔسامءMٔبنعيل MٔسامءMٔبنعيل MٔسامءMٔبنعيل Mٔسامء22511237225112372251123722511237���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))Mٔ15-01-1999بودراع فضمةMٔبودراع فضمةMٔبودراع فضمةMٔبودراع فضمة22511318225113182251131822511318���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-11ابو#ري املهديابو#ري املهديابو#ري املهديابو#ري املهدي22511172225111722251117222511172���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-10-27اøك_ين حسناøك_ين حسناøك_ين حسناøك_ين حسن22511029225110292251102922511029���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

متمتمتمتني عبد الرحميني عبد الرحميني عبد الرحميني عبد الرحمي22511028225110282251102822511028 �تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-10-20اااا���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))qMٔ21-09-1995اليب يوسفqMٔاليب يوسفqMٔاليب يوسفqMٔاليب يوسف22511143225111432251114322511143���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-09-27ا�داد tوsرا�داد tوsرا�داد tوsرا�داد tوsر22511144225111442251114422511144���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-07-20اح_تاس ايوباح_تاس ايوباح_تاس ايوباح_تاس ايوب22511130225111302251113022511130���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-02-14ادمهو امحدادمهو امحدادمهو امحدادمهو امحد22511276225112762251127622511276���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-04-10ادو#رة امنيادو#رة امنيادو#رة امنيادو#رة امني22511182225111822251118222511182���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-20ٕاذبوفرإاذبوفرإاذبوفرإاذبوفراضضضض Mٔمني Mٔمني Mٔمني Mٔمني22511176225111762251117622511176���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-04-28اراوي *Zاراوي *Zاراوي *Zاراوي *Zىسىسىسىس22511186225111862251118622511186���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-01-11ارسالن هدىارسالن هدىارسالن هدىارسالن هدى22511005225110052251100522511005���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-15ارو�يس يوسفارو�يس يوسفارو�يس يوسفارو�يس يوسف22511105225111052251110522511105���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-11-05ازغودة زهرةازغودة زهرةازغودة زهرةازغودة زهرة22511309225113092251130922511309���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2001-11-13ازاكغ Mٔمينازاكغ Mٔمينازاكغ Mٔمينازاكغ Mٔمين22511371225113712251137122511371���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-05-20اسامعييل معراسامعييل معراسامعييل معراسامعييل معر22511353225113532251135322511353���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-06-02اش Sات فاطمة الزهراءاش Sات فاطمة الزهراءاش Sات فاطمة الزهراءاش Sات فاطمة الزهراء22511285225112852251128522511285���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-02-06اشك محمداشك محمداشك محمداشك محمد22511218225112182251121822511218���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-02-02اشليف عبد الوا�داشليف عبد الوا�داشليف عبد الوا�داشليف عبد الوا�د22511094225110942251109422511094���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-04-16اشهب لبىناشهب لبىناشهب لبىناشهب لبىن22511115225111152251111522511115���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-06-16اصفي فاطمةاصفي فاطمةاصفي فاطمةاصفي فاطمة22511018225110182251101822511018���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-01-23اعزى فاطمةاعزى فاطمةاعزى فاطمةاعزى فاطمة22511215225112152251121522511215���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-09-05اÁري MٔمميةاÁري MٔمميةاÁري MٔمميةاÁري Mٔممية22511337225113372251133722511337���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))Mٔ05-07-1998فواكل �دجيةMٔفواكل �دجيةMٔفواكل �دجيةMٔفواكل �دجية22511290225112902251129022511290���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-08-19اقSون باقSون باقSون باقSون بثثثثSZةSZةSZةSZة22511248225112482251124822511248���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-12-07إالدر�يس مرادإالدر�يس مرادإالدر�يس مرادإالدر�يس مراد22511265225112652251126522511265���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-05-�26مكويك يو�س�مكويك يو�س�مكويك يو�س�مكويك يو�س22511191225111912251119122511191���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-08-30البايه حسنالبايه حسنالبايه حسنالبايه حسن22511135225111352251113522511135���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2001-02-02البا#ن مرميالبا#ن مرميالبا#ن مرميالبا#ن مرمي22511365225113652251136522511365���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-03-12الببكري مرميالببكري مرميالببكري مرميالببكري مرمي22511222225112222251122222511222���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-08-06ال شريي امحمدال شريي امحمدال شريي امحمدال شريي امحمد22511294225112942251129422511294���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-01-29البغييل شC·ءالبغييل شC·ءالبغييل شC·ءالبغييل شC·ء22511320225113202251132022511320���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-05-17البوح_دي Mٔمالالبوح_دي Mٔمالالبوح_دي Mٔمالالبوح_دي Mٔمال22511352225113522251135222511352���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-03-22الرتيك نورا�#نالرتيك نورا�#نالرتيك نورا�#نالرتيك نورا�#ن22511048225110482251104822511048���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-07-29التفراوي الزهرةالتفراوي الزهرةالتفراوي الزهرةالتفراوي الزهرة22511244225112442251124422511244���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-07-23اجلباري املهدياجلباري املهدياجلباري املهدياجلباري املهدي22511242225112422251124222511242���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-08-12اجلبيل بوشعيباجلبيل بوشعيباجلبيل بوشعيباجلبيل بوشعيب22511134225111342251113422511134���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

22511335225113352251133522511335àاجلريت هنيàاجلريت هنيàاجلريت هنيàية ))))1999-08-02اجلريت هنيCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCتربات املدرس����017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-09-01اجلواهري شC·ءاجلواهري شC·ءاجلواهري شC·ءاجلواهري شC·ء22511067225110672251106722511067���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-03-01اجلوهري مصطفىاجلوهري مصطفىاجلوهري مصطفىاجلوهري مصطفى22511007225110072251100722511007���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-10-15احل´يل محمداحل´يل محمداحل´يل محمداحل´يل محمد22511148225111482251114822511148���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-10-01احلدادي زي�باحلدادي زي�باحلدادي زي�باحلدادي زي�ب22511359225113592251135922511359���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-07-31احلسZين مرمياحلسZين مرمياحلسZين مرمياحلسZين مرمي22511023225110232251102322511023���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-08-02احللوي عزا�#ناحللوي عزا�#ناحللوي عزا�#ناحللوي عزا�#ن22511064225110642251106422511064���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-01-30احلناوي محمداحلناوي محمداحلناوي محمداحلناوي محمد22511093225110932251109322511093���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-01-01احلوات اسامءاحلوات اسامءاحلوات اسامءاحلوات اسامء22511156225111562251115622511156���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-18احلوش عبد هللاحلوش عبد هللاحلوش عبد هللاحلوش عبد هللا22511174225111742251117422511174���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-01-25احليدي عبدالغيناحليدي عبدالغيناحليدي عبدالغيناحليدي عبدالغين22511217225112172251121722511217���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-05-07احلريش عبداحلقاحلريش عبداحلقاحلريش عبداحلقاحلريش عبداحلق22511056225110562251105622511056���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-10-08اخلال Mٔمحداخلال Mٔمحداخلال Mٔمحداخلال Mٔمحد22511147225111472251114722511147���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-02-02اخلتري زي�باخلتري زي�باخلتري زي�باخلتري زي�ب22511095225110952251109522511095���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-09-23اخلÛوين وليداخلÛوين وليداخلÛوين وليداخلÛوين وليد22511072225110722251107222511072���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-12-20اخلنويس مرمياخلنويس مرمياخلنويس مرمياخلنويس مرمي22511362225113622251136222511362���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-03-30اخلوw Âرشىاخلوw Âرشىاخلوw Âرشىاخلوw Âرشى22511326225113262251132622511326���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

365/384
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-07-18اخلريي عبدالرزاقاخلريي عبدالرزاقاخلريي عبدالرزاقاخلريي عبدالرزاق22511194225111942251119422511194���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-08-01ا�بياين ع£نا�بياين ع£نا�بياين ع£نا�بياين ع£ن22511195225111952251119522511195���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-08-07ا�Áريي سCناءا�Áريي سCناءا�Áريي سCناءا�Áريي سCناء22511197225111972251119722511197���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-11-03الراشق املهديالراشق املهديالراشق املهديالراشق املهدي22511260225112602251126022511260���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-06-06الراوي خوالراوي خوالراوي خوالراوي خو����22511057225110572251105722511057���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-05-16الر�ايل ايوبالر�ايل ايوبالر�ايل ايوبالر�ايل ايوب22511122225111222251112222511122���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-20الرtرايك �دجيةالرtرايك �دجيةالرtرايك �دجيةالرtرايك �دجية22511177225111772251117722511177���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-02-06الزرهوين ارشاق مىنالزرهوين ارشاق مىنالزرهوين ارشاق مىنالزرهوين ارشاق مىن22511322225113222251132222511322���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-08-05الزاكري عبدالعايلالزاكري عبدالعايلالزاكري عبدالعايلالزاكري عبدالعايل22511293225112932251129322511293���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-02-17الزمراين ايوبالزمراين ايوبالزمراين ايوبالزمراين ايوب22511099225110992251109922511099���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-01-01الز�زون �ا�الز�زون �ا�الز�زون �ا�الز�زون �ا�22511033225110332251103322511033���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-05الزنفاري Mٔمنيالزنفاري Mٔمنيالزنفاري Mٔمنيالزنفاري Mٔمني22511101225111012251110122511101���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-02-07الزوية زهريالزوية زهريالزوية زهريالزوية زهري22511098225110982251109822511098���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-08-25الز�ت خوالز�ت خوالز�ت خوالز�ت خو����22511336225113362251133622511336���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-20الزيتوين عبدالعايلالزيتوين عبدالعايلالزيتوين عبدالعايلالزيتوين عبدالعايل22511175225111752251117522511175���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-01-01الزيواين IMٔسالزيواين IMٔسالزيواين IMٔسالزيواين IMٔس22511032225110322251103222511032���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-07-12الساملي زهريالساملي زهريالساملي زهريالساملي زهري22511238225112382251123822511238���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-10-12السايم عبدالرحميالسايم عبدالرحميالسايم عبدالرحميالسايم عبدالرحمي22511302225113022251130222511302���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-09-26الساالساالساالساحيحيحيحي عبدالرحمي عبدالرحمي عبدالرحمي عبدالرحمي22511254225112542251125422511254���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-04-02الساالساالساالساحيحيحيحي مرمي مرمي مرمي مرمي22511112225111122251111222511112���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-10-19السCباعي ابÅسامالسCباعي ابÅسامالسCباعي ابÅسامالسCباعي ابÅسام22511304225113042251130422511304���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-01-09السCبع شC·ءالسCبع شC·ءالسCبع شC·ءالسCبع شC·ء22511037225110372251103722511037���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

22511163225111632251116322511163óالسحنوين عبدإالóالسحنوين عبدإالóالسحنوين عبدإالóية ))))1996-02-10السحنوين عبدإالCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCتربات املدرس����009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-12-26السعداين عزا�#نالسعداين عزا�#نالسعداين عزا�#نالسعداين عزا�#ن22511268225112682251126822511268���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-09-05السعدي ملياءالسعدي ملياءالسعدي ملياءالسعدي ملياء22511137225111372251113722511137���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-07-20السCين *ZالسCين *ZالسCين *ZالسCين *Zىسىسىسىس22511061225110612251106122511061���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-01-15السCنSZة يوسفالسCنSZة يوسفالسCنSZة يوسفالسCنSZة يوسف22511214225112142251121422511214���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-05-26السويس مSالالسويس مSالالسويس مSالالسويس مSال22511330225113302251133022511330���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-10الشCباب سعيدالشCباب سعيدالشCباب سعيدالشCباب سعيد22511164225111642251116422511164���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-10الرشقاوي ليىلالرشقاوي ليىلالرشقاوي ليىلالرشقاوي ليىل22511102225111022251110222511102���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-08-28الشعيب مرميالشعيب مرميالشعيب مرميالشعيب مرمي22511357225113572251135722511357���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-01الشقوري معادالشقوري معادالشقوري معادالشقوري معاد22511100225111002251110022511100���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-12-19الشكذاين محزةالشكذاين محزةالشكذاين محزةالشكذاين محزة22511313225113132251131322511313���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-03-01الصادق امحدالصادق امحدالصادق امحدالصادق امحد22511324225113242251132422511324���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-05-06الصادق مصطفىالصادق مصطفىالصادق مصطفىالصادق مصطفى22511121225111212251112122511121���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-11-04الصباح محمدالصباح محمدالصباح محمدالصباح محمد22511079225110792251107922511079���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-01-11الصبريي خوالصبريي خوالصبريي خوالصبريي خو����22511270225112702251127022511270���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-07-15الصفى صفاءالصفى صفاءالصفى صفاءالصفى صفاء22511022225110222251102222511022���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-07-27الطالب اميانالطالب اميانالطالب اميانالطالب اميان22511132225111322251113222511132���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1992-12-09الطاوس فوزيةالطاوس فوزيةالطاوس فوزيةالطاوس فوزية22511003225110032251100322511003���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-03-27الطيباوي �رس#نالطيباوي �رس#نالطيباوي �رس#نالطيباوي �رس#ن22511050225110502251105022511050���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-28الطييب �دجيةالطييب �دجيةالطييب �دجيةالطييب �دجية22511107225111072251110722511107���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-04-21العاالعاالعاالعامصمصمصمصي سارةي سارةي سارةي سارة22511185225111852251118522511185���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-08-17العبد النوري محزةالعبد النوري محزةالعبد النوري محزةالعبد النوري محزة22511295225112952251129522511295���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-13العالوي Mٔم_نةالعالوي Mٔم_نةالعالوي Mٔم_نةالعالوي Mٔم_نة22511166225111662251116622511166���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-07-07العالوي جاملالعالوي جاملالعالوي جاملالعالوي جامل22511059225110592251105922511059���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-08-01العلمي �دجيةالعلمي �دجيةالعلمي �دجيةالعلمي �دجية22511024225110242251102422511024���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-09-18العلمي �دجيةالعلمي �دجيةالعلمي �دجيةالعلمي �دجية22511300225113002251130022511300���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-07-31العمرايت خوالعمرايت خوالعمرايت خوالعمرايت خو����22511245225112452251124522511245���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-10-29العمراين نوراالعمراين نوراالعمراين نوراالعمراين نورا22511030225110302251103022511030���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-12-15العمري احسانالعمري احسانالعمري احسانالعمري احسان22511361225113612251136122511361���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-01-12العزنويل سعيدالعزنويل سعيدالعزنويل سعيدالعزنويل سعيد22511039225110392251103922511039���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-06-28العZيس املصطفىالعZيس املصطفىالعZيس املصطفىالعZيس املصطفى22511289225112892251128922511289���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-11-16العZيس عبدالصمدالعZيس عبدالصمدالعZيس عبدالصمدالعZيس عبدالصمد22511082225110822251108222511082���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-15الغازي Mٔم_نةالغازي Mٔم_نةالغازي Mٔم_نةالغازي Mٔم_نة22511229225112292251122922511229���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-29الغازي محمدالغازي محمدالغازي محمدالغازي محمد22511169225111692251116922511169���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-09-05الغريب �Mٔسالغريب �Mٔسالغريب �Mٔسالغريب �Mٔس22511136225111362251113622511136���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-04-18الغزاوي سامحالغزاوي سامحالغزاوي سامحالغزاوي سامح22511116225111162251111622511116���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-05-05الفاطمي الرشيقالفاطمي الرشيقالفاطمي الرشيقالفاطمي الرشيق22511119225111192251111922511119���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-05-15الفاطمي دنياالفاطمي دنياالفاطمي دنياالفاطمي دنيا22511015225110152251101522511015���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-02-06الفاهمي اUراهميالفاهمي اUراهميالفاهمي اUراهميالفاهمي اUراهمي22511097225110972251109722511097���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-09-29الفاالفاالفاالفا				زي امميةزي امميةزي امميةزي اممية22511074225110742251107422511074���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-05-13القب �ا�القب �ا�القب �ا�القب �ا�22511188225111882251118822511188���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-07-21القVاب مرادالقVاب مرادالقVاب مرادالقVاب مراد22511240225112402251124022511240���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-11القديوي امنيالقديوي امنيالقديوي امنيالقديوي امني22511165225111652251116522511165���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-07-22القضيوي �در�يس زي�بالقضيوي �در�يس زي�بالقضيوي �در�يس زي�بالقضيوي �در�يس زي�ب22511241225112412251124122511241���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-01-01الكردويس عبدالوا�دالكردويس عبدالوا�دالكردويس عبدالوا�دالكردويس عبدالوا�د22511210225112102251121022511210���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-12-07الكورطي صوف_االكورطي صوف_االكورطي صوف_االكورطي صوف_ا22511153225111532251115322511153���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-07-20الك_�ل بدرا�#نالك_�ل بدرا�#نالك_�ل بدرا�#نالك_�ل بدرا�#ن22511239225112392251123922511239���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-10-05ا÷لص غزالنا÷لص غزالنا÷لص غزالنا÷لص غزالن22511360225113602251136022511360���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-02-08املاموين احلسناملاموين احلسناملاموين احلسناملاموين احلسن22511040225110402251104022511040���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-06-16احملمودي wسمةاحملمودي wسمةاحملمودي wسمةاحملمودي wسمة22511017225110172251101722511017���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2001-05-25املرون tوsراملرون tوsراملرون tوsراملرون tوsر22511366225113662251136622511366���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-01-15املسعودي حفصةاملسعودي حفصةاملسعودي حفصةاملسعودي حفصة22511346225113462251134622511346���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-04-19املساكوي راملساكوي راملساكوي راملساكوي رىضىضىضىض22511117225111172251111722511117���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-10-01املسكويف �سنياملسكويف �سنياملسكويف �سنياملسكويف �سني22511146225111462251114622511146���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-01-15املك_وي محمداملك_وي محمداملك_وي محمداملك_وي محمد22511271225112712251127122511271���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-04-13املليس جواداملليس جواداملليس جواداملليس جواد22511114225111142251111422511114���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-01-21املZساوي زهريةاملZساوي زهريةاملZساوي زهريةاملZساوي زهرية22511319225113192251131922511319���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-07-01الناوي �دجيةالناوي �دجيةالناوي �دجيةالناوي �دجية22511333225113332251133322511333���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-01-23الهارم �دجيةالهارم �دجيةالهارم �دجيةالهارم �دجية22511348225113482251134822511348���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-11-10ٕالهام اخلرضيٕالهام اخلرضيٕالهام اخلرضيٕالهام اخلرضي22511205225112052251120522511205���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-06-23الهراويل زي�بالهراويل زي�بالهراويل زي�بالهراويل زي�ب22511126225111262251112622511126���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-02-01الهاكوي هدىالهاكوي هدىالهاكوي هدىالهاكوي هدى22511275225112752251127522511275���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-12-09الهاليل Mٔيوبالهاليل Mٔيوبالهاليل Mٔيوبالهاليل Mٔيوب22511087225110872251108722511087���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-06-18الواطيل ايوبالواطيل ايوبالواطيل ايوبالواطيل ايوب22511192225111922251119222511192���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-04-12الو#ز سك_نةالو#ز سك_نةالو#ز سك_نةالو#ز سك_نة22511282225112822251128222511282���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-04-07الياسCيع �دجيةالياسCيع �دجيةالياسCيع �دجيةالياسCيع �دجية22511281225112812251128122511281���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-03-14اليحياوي سهاماليحياوي سهاماليحياوي سهاماليحياوي سهام22511046225110462251104622511046���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-31ااااجمجمجمجمووووضضضض �دجية �دجية �دجية �دجية22511109225111092251110922511109���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-03-08ٕاحماولن مونيةٕاحماولن مونيةٕاحماولن مونيةٕاحماولن مونية22511045225110452251104522511045���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))Mٔ20-09-1995مزيل شC·ءMٔمزيل شC·ءMٔمزيل شC·ءMٔمزيل شC·ء22511142225111422251114222511142���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-08-30انفZيس مرميانفZيس مرميانفZيس مرميانفZيس مرمي22511297225112972251129722511297���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))Mٔ12-02-1994هرام عبدالصمدMٔهرام عبدالصمدMٔهرام عبدالصمدMٔهرام عبدالصمد22511042225110422251104222511042���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-06-21اوبال العريباوبال العريباوبال العريباوبال العريب22511124225111242251112422511124���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-04-25اوÁادي محيداوÁادي محيداوÁادي محيداوÁادي محيد22511054225110542251105422511054���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-07-13اوهردى فاطمةاوهردى فاطمةاوهردى فاطمةاوهردى فاطمة22511021225110212251102122511021���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-01-06ايت امحد اUراهمي سلمىايت امحد اUراهمي سلمىايت امحد اUراهمي سلمىايت امحد اUراهمي سلمى22511315225113152251131522511315���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))Mٔ14-10-1998يت بوزليك MٔسامءMٔيت بوزليك MٔسامءMٔيت بوزليك MٔسامءMٔيت بوزليك Mٔسامء22511303225113032251130322511303���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-10-09ايت �دوش عبد الكرميايت �دوش عبد الكرميايت �دوش عبد الكرميايت �دوش عبد الكرمي22511339225113392251133922511339���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-03-04ٕا�شو مصطفىٕا�شو مصطفىٕا�شو مصطفىٕا�شو مصطفى22511008225110082251100822511008���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U^07-07-2000يك نصرية^Uيك نصرية^Uيك نصرية^Uيك نصرية22511354225113542251135422511354���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-03-31^خ�وس شC·ء^خ�وس شC·ء^خ�وس شC·ء^خ�وس شC·ء22511327225113272251132722511327���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-04-22^دي �سني^دي �سني^دي �سني^دي �سني22511283225112832251128322511283���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U24-10-1995ر^رة اميانUر^رة اميانUر^رة اميانUر^رة اميان22511149225111492251114922511149���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U13-07-1998رحمي MٔسامءUرحمي MٔسامءUرحمي MٔسامءUرحمي Mٔسامء22511291225112912251129122511291���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U16-07-1995رزاك صوف_ةUرزاك صوف_ةUرزاك صوف_ةUرزاك صوف_ة22511129225111292251112922511129���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U16-11-1995رطايم عبدالهاديUرطايم عبدالهاديUرطايم عبدالهاديUرطايم عبدالهادي22511150225111502251115022511150���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-04بل�ائط tرميبل�ائط tرميبل�ائط tرميبل�ائط tرمي22511161225111612251116122511161���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-01-07بلحمري رشCيدبلحمري رشCيدبلحمري رشCيدبلحمري رشCيد22511036225110362251103622511036���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-12-03بلعالية حيبلعالية حيبلعالية حيبلعالية حيىيىيىيىي22511086225110862251108622511086���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-10-23بلغرودي زي�ببلغرودي زي�ببلغرودي زي�ببلغرودي زي�ب22511305225113052251130522511305���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-05-16مبزاكن محمدمبزاكن محمدمبزاكن محمدمبزاكن محمد22511329225113292251132922511329���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U23-11-1996ن الضو *UZن الضو *UZن الضو *UZن الضو *Zىسىسىسىس22511208225112082251120822511208���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U26-02-1998ن العريب tوsرUن العريب tوsرUن العريب tوsرUن العريب tوsر22511277225112772251127722511277���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U18-09-1995ن ح_دة يو�سUن ح_دة يو�سUن ح_دة يو�سUن ح_دة يو�س22511141225111412251114122511141���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U24-07-2000ن رÁاي محزةUن رÁاي محزةUن رÁاي محزةUن رÁاي محزة22511355225113552251135522511355���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U04-01-1994ن رÁاي سف_انUن رÁاي سف_انUن رÁاي سف_انUن رÁاي سف_ان22511035225110352251103522511035���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))U01-01-1997ن زرواUن زرواUن زرواUن زروا���� �دجية �دجية �دجية �دجية22511212225112122251121222511212���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-29بنابنابنابناحجحجحجحج بدر بدر بدر بدر22511108225111082251110822511108���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-04-02بنعبدهللا ليىلبنعبدهللا ليىلبنعبدهللا ليىلبنعبدهللا ليىل22511328225113282251132822511328���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-03-30بنعسCيà محمدبنعسCيà محمدبنعسCيà محمدبنعسCيà محمد22511009225110092251100922511009���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-01-01بنق_دة هندبنق_دة هندبنق_دة هندبنق_دة هند22511211225112112251121122511211���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-21بنكران سلميةبنكران سلميةبنكران سلميةبنكران سلمية22511168225111682251116822511168���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

هنهنهنهنشوم فهميشوم فهميشوم فهميشوم فهمي22511273225112732251127322511273 UUUU24-01-1998(((( يةCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCتربات املدرس����014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-06بنورك سعيدةبنورك سعيدةبنورك سعيدةبنورك سعيدة22511162225111622251116222511162���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-05-01هبدي عبد الغينهبدي عبد الغينهبدي عبد الغينهبدي عبد الغين22511187225111872251118722511187���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-06-26بواجلهاد عبدالرحميبواجلهاد عبدالرحميبواجلهاد عبدالرحميبواجلهاد عبدالرحمي22511236225112362251123622511236���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2001-09-14بورايم ٕاtرامبورايم ٕاtرامبورايم ٕاtرامبورايم ٕاtرام22511369225113692251136922511369���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-08-02بوزروال عبد العيلبوزروال عبد العيلبوزروال عبد العيلبوزروال عبد العيل22511196225111962251119622511196���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-28بوسCتة محزةبوسCتة محزةبوسCتة محزةبوسCتة محزة22511232225112322251123222511232���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2001-01-02بوسعيد ف�ي�ةبوسعيد ف�ي�ةبوسعيد ف�ي�ةبوسعيد ف�ي�ة22511364225113642251136422511364���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-07-26بوÁامل امحدبوÁامل امحدبوÁامل امحدبوÁامل امحد22511243225112432251124322511243���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-01-03بوtرمي ع£نبوtرمي ع£نبوtرمي ع£نبوtرمي ع£ن22511034225110342251103422511034���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-03بيقVان زtر�ءبيقVان زtر�ءبيقVان زtر�ءبيقVان زtر�ء22511171225111712251117122511171���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))ø03-02-1996زارت ابÅسامøزارت ابÅسامøزارت ابÅسامøزارت ابÅسام22511159225111592251115922511159���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-07-20تضيض زي�بتضيض زي�بتضيض زي�بتضيض زي�ب22511062225110622251106222511062���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-05-03ثالث سارةثالث سارةثالث سارةثالث سارة22511013225110132251101322511013���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))q01-04-1997انZين سف_انqانZين سف_انqانZين سف_انqانZين سف_ان22511224225112242251122422511224���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-09-23جVيلو صف_ةجVيلو صف_ةجVيلو صف_ةجVيلو صف_ة22511071225110712251107122511071���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-01-24جريف نعميةجريف نعميةجريف نعميةجريف نعمية22511091225110912251109122511091���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-16جعفر فاطمةجعفر فاطمةجعفر فاطمةجعفر فاطمة22511167225111672251116722511167���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-09-�19اسو عبدالعايل�اسو عبدالعايل�اسو عبدالعايل�اسو عبدالعايل22511251225112512251125122511251���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-04-�21افظ �دجية�افظ �دجية�افظ �دجية�افظ �دجية22511053225110532251105322511053���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-08-�04انفي شC·ء�انفي شC·ء�انفي شC·ء�انفي شC·ء22511246225112462251124622511246���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-08-�16ديدي مرمي�ديدي مرمي�ديدي مرمي�ديدي مرمي22511065225110652251106522511065���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-10-11حراكت *اÒشةحراكت *اÒشةحراكت *اÒشةحراكت *اÒشة22511027225110272251102722511027���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-12-08حراكت مرميحراكت مرميحراكت مرميحراكت مرمي22511154225111542251115422511154���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-10-13حراكت نورا�#نحراكت نورا�#نحراكت نورا�#نحراكت نورا�#ن22511202225112022251120222511202���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-04-12حر�وي سلوىحر�وي سلوىحر�وي سلوىحر�وي سلوى22511184225111842251118422511184���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-07-20حسان معرحسان معرحسان معرحسان معر22511131225111312251113122511131���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-04-23حرضي زهريحرضي زهريحرضي زهريحرضي زهري22511118225111182251111822511118���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-10-30حكس رق_ةحكس رق_ةحكس رق_ةحكس رق_ة22511340225113402251134022511340���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-07-10محدون زي�بمحدون زي�بمحدون زي�بمحدون زي�ب22511128225111282251112822511128���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-31محدي ح_اةمحدي ح_اةمحدي ح_اةمحدي ح_اة22511235225112352251123522511235���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-03-01محريي عبد العز#زمحريي عبد العز#زمحريي عبد العز#زمحريي عبد العز#ز22511278225112782251127822511278���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-05-31حSاش �رسىحSاش �رسىحSاش �رسىحSاش �رسى22511016225110162251101622511016���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-03-27حSويش اسامعيلحSويش اسامعيلحSويش اسامعيلحSويش اسامعيل22511049225110492251104922511049���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-02-09حSني محمد أ�منيحSني محمد أ�منيحSني محمد أ�منيحSني محمد أ�مني22511219225112192251121922511219���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-05-04ح_در زtر�ءح_در زtر�ءح_در زtر�ءح_در زtر�ء22511055225110552251105522511055���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-�28دروف اسامعيل�دروف اسامعيل�دروف اسامعيل�دروف اسامعيل22511179225111792251117922511179���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-11-�13دودي ادر�س�دودي ادر�س�دودي ادر�س�دودي ادر�س22511081225110812251108122511081���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-07-�06دمي جامل�دمي جامل�دمي جامل�دمي جامل22511334225113342251133422511334���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-01-03خضاري محمدخضاري محمدخضاري محمدخضاري محمد22511157225111572251115722511157���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2002-02-�06لòل رمي�لòل رمي�لòل رمي�لòل رمي22511374225113742251137422511374���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-07-�12ليدي صوف_ا�ليدي صوف_ا�ليدي صوف_ا�ليدي صوف_ا22511020225110202251102022511020���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2001-09-11دنون اسامةدنون اسامةدنون اسامةدنون اسامة22511368225113682251136822511368���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-02-14د� رشCيدد� رشCيدد� رشCيدد� رشCيد22511043225110432251104322511043���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-12-01د� حمسند� حمسند� حمسند� حمسن22511085225110852251108522511085���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-01-29رحاموي �زهةرحاموي �زهةرحاموي �زهةرحاموي �زهة22511274225112742251127422511274���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-04روان عبد اجلليلروان عبد اجلليلروان عبد اجلليلروان عبد اجلليل22511160225111602251116022511160���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-11-02زاد شC·ءزاد شC·ءزاد شC·ءزاد شC·ء22511307225113072251130722511307���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-11-03زخSوف ٕاميانزخSوف ٕاميانزخSوف ٕاميانزخSوف ٕاميان22511308225113082251130822511308���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-01-10زرهون فردوسزرهون فردوسزرهون فردوسزرهون فردوس22511345225113452251134522511345���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-09-06زروازروازروازروا���� عبدالرحمي عبدالرحمي عبدالرحمي عبدالرحمي22511138225111382251113822511138���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-08-26ز*ني عبد اخلالقز*ني عبد اخلالقز*ني عبد اخلالقز*ني عبد اخلالق22511066225110662251106622511066���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

MٔمينMٔمينMٔمينMٔمين22511025225110252251102522511025 ّّ �تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-08-13زÁلول زÁلول زÁلول زÁلول ّّ���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-04-19زمدة هاجرزمدة هاجرزمدة هاجرزمدة هاجر22511226225112262251122622511226���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-11-05زموك لطيفةزموك لطيفةزموك لطيفةزموك لطيفة22511203225112032251120322511203���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-11-30زنZيب ابÅسامزنZيب ابÅسامزنZيب ابÅسامزنZيب ابÅسام22511310225113102251131022511310���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-04-13زنZيب اسامءزنZيب اسامءزنZيب اسامءزنZيب اسامء22511010225110102251101022511010���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-01-29ساÂ يوسفساÂ يوسفساÂ يوسفساÂ يوسف22511092225110922251109222511092���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-10-02سCباح هندسCباح هندسCباح هندسCباح هند22511201225112012251120122511201���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-09-18رسرسرسرسوري ٕاUراهميوري ٕاUراهميوري ٕاUراهميوري ٕاUراهمي22511140225111402251114022511140���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-02-26سغرو عبد الرزاقسغرو عبد الرزاقسغرو عبد الرزاقسغرو عبد الرزاق22511323225113232251132322511323���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-17سلهايم محزةسلهايم محزةسلهايم محزةسلهايم محزة22511230225112302251123022511230���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-12-30سلمي يو�سسلمي يو�سسلمي يو�سسلمي يو�س22511269225112692251126922511269���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-09-13سام� tوsرسام� tوsرسام� tوsرسام� tوsر22511139225111392251113922511139���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-03-05سوميطو �سنيسوميطو �سنيسوميطو �سنيسوميطو �سني22511221225112212251122122511221���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-02-25سCيايس MٔمميةسCيايس MٔمميةسCيايس MٔمميةسCيايس Mٔممية22511349225113492251134922511349���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-06-07شاطر حسCناءشاطر حسCناءشاطر حسCناءشاطر حسCناء22511123225111232251112322511123���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-09-11شاtر ايوبشاtر ايوبشاtر ايوبشاtر ايوب22511069225110692251106922511069���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-09-17شاكريي سف_انشاكريي سف_انشاكريي سف_انشاكريي سف_ان22511070225110702251107022511070���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-02-10شCباtو زي�بشCباtو زي�بشCباtو زي�بشCباtو زي�ب22511041225110412251104122511041���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-04-25رشادي غزالنرشادي غزالنرشادي غزالنرشادي غزالن22511011225110112251101122511011���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-09-29شعراين مرادشعراين مرادشعراين مرادشعراين مراد22511145225111452251114522511145���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-05-14شعييب عامدشعييب عامدشعييب عامدشعييب عامد22511189225111892251118922511189���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-11-16شفاق �Mٔالمشفاق �Mٔالمشفاق �Mٔالمشفاق �Mٔالم22511341225113412251134122511341���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-06-04شCناق زي�بشCناق زي�بشCناق زي�بشCناق زي�ب22511331225113312251133122511331���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-10-24صاد#ر محمدصاد#ر محمدصاد#ر محمدصاد#ر محمد22511257225112572251125722511257���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-03-08صاميت Mٔيوبصاميت Mٔيوبصاميت Mٔيوبصاميت Mٔيوب22511044225110442251104422511044���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-09-27صديق ايوبصديق ايوبصديق ايوبصديق ايوب22511073225110732251107322511073���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-01-10صالح ا�#ن سCناءصالح ا�#ن سCناءصالح ا�#ن سCناءصالح ا�#ن سCناء22511316225113162251131622511316���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-01-24صامد سك_نةصامد سك_نةصامد سك_نةصامد سك_نة22511216225112162251121622511216���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-12-04طايع Mٔرشفطايع Mٔرشفطايع Mٔرشفطايع Mٔرشف22511312225113122251131222511312���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-13طايع هندطايع هندطايع هندطايع هند22511173225111732251117322511173���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-02-20طوفاين عبد الرحميطوفاين عبد الرحميطوفاين عبد الرحميطوفاين عبد الرحمي22511220225112202251122022511220���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-04-09طو#ري �سنيطو#ري �سنيطو#ري �سنيطو#ري �سني22511225225112252251122522511225���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-06-19طويل �سنيطويل �سنيطويل �سنيطويل �سني22511058225110582251105822511058���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-08-18طيان Mٔمميةطيان Mٔمميةطيان Mٔمميةطيان Mٔممية22511356225113562251135622511356���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-10-31*ادل عبدالعز#ز*ادل عبدالعز#ز*ادل عبدالعز#ز*ادل عبدالعز#ز22511258225112582251125822511258���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-13*اق_ل سعاد*اق_ل سعاد*اق_ل سعاد*اق_ل سعاد22511103225111032251110322511103���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-04-11*اكف مSية*اكف مSية*اكف مSية*اكف مSية22511052225110522251105222511052���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-06-27عبدالوي ملياءعبدالوي ملياءعبدالوي ملياءعبدالوي ملياء22511332225113322251133222511332���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-04-08ع£ن عزا�#نع£ن عزا�#نع£ن عزا�#نع£ن عزا�#ن22511051225110512251105122511051���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-09-17عزيفة عبد احلكميعزيفة عبد احلكميعزيفة عبد احلكميعزيفة عبد احلكمي22511299225112992251129922511299���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-11-28عطفي زي�بعطفي زي�بعطفي زي�بعطفي زي�ب22511263225112632251126322511263���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-06-25*زيي ارشف*زيي ارشف*زيي ارشف*زيي ارشف22511287225112872251128722511287���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-11-19*ني الفطر عبدالرحمي*ني الفطر عبدالرحمي*ني الفطر عبدالرحمي*ني الفطر عبدالرحمي22511151225111512251115122511151���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

22511031225110312251103122511031óرباوي عبد�Áóرباوي عبد�Áóرباوي عبد�Áóرباوي عبد�Á09-12-1993(((( يةCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCتربات املدرس����002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2001-09-23غندور شC·ءغندور شC·ءغندور شC·ءغندور شC·ء22511370225113702251137022511370���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-12-08غوايت هاجرغوايت هاجرغوايت هاجرغوايت هاجر22511266225112662251126622511266���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-07-01فاحتي ايوبفاحتي ايوبفاحتي ايوبفاحتي ايوب22511193225111932251119322511193���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-07-01فارس نورا�#نفارس نورا�#نفارس نورا�#نفارس نورا�#ن22511127225111272251112722511127���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-02فاضل فاطمة الزهراءفاضل فاطمة الزهراءفاضل فاطمة الزهراءفاضل فاطمة الزهراء22511170225111702251117022511170���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-01-10ف�اح Mٔسامةف�اح Mٔسامةف�اح Mٔسامةف�اح Mٔسامة22511089225110892251108922511089���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-08-04جفجفجفجفر املصطفىر املصطفىر املصطفىر املصطفى22511133225111332251113322511133���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-11-07فروح tرميفروح tرميفروح tرميفروح tرمي22511262225112622251126222511262���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-03-03فSان tرميةفSان tرميةفSان tرميةفSان tرمية22511325225113252251132522511325���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1992-12-04فو° سف_انفو° سف_انفو° سف_انفو° سف_ان22511002225110022251100222511002���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-07-12فويق حيفويق حيفويق حيفويق حيىيىيىيىي22511060225110602251106022511060���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-01-05قاف Mٔرشفقاف Mٔرشفقاف Mٔرشفقاف Mٔرشف22511344225113442251134422511344���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-28ككككرثرثرثرثي غزالني غزالني غزالني غزالن22511106225111062251110622511106���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))t10-11-1996رام مسي�ةtرام مسي�ةtرام مسي�ةtرام مسي�ة22511206225112062251120622511206���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-04-12كنيدي مSاركنيدي مSاركنيدي مSاركنيدي مSار22511183225111832251118322511183���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))t17-09-1997وqان عبد الكرميtوqان عبد الكرميtوqان عبد الكرميtوqان عبد الكرمي22511250225112502251125022511250���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))t28-11-1994وطار حكميtوطار حكميtوطار حكميtوطار حكمي22511084225110842251108422511084���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-08-15لرب#يك نعميةلرب#يك نعميةلرب#يك نعميةلرب#يك نعمية22511247225112472251124722511247���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-05-15حلساك بديعةحلساك بديعةحلساك بديعةحلساك بديعة22511014225110142251101422511014���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-01-18حلف_ظ احلسنيحلف_ظ احلسنيحلف_ظ احلسنيحلف_ظ احلسني22511272225112722251127222511272���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-11-01لشهب Mٔيوبلشهب Mٔيوبلشهب Mٔيوبلشهب Mٔيوب22511259225112592251125922511259���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-06-27لطيف جنوىلطيف جنوىلطيف جنوىلطيف جنوى22511288225112882251128822511288���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-09-28لغلميي شC·ءلغلميي شC·ءلغلميي شC·ءلغلميي شC·ء22511200225112002251120022511200���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-04-10لكرشي حSانلكرشي حSانلكرشي حSانلكرشي حSان22511113225111132251111322511113���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-31للللمكمكمكمكريي سارةريي سارةريي سارةريي سارة22511110225111102251111022511110���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-04-09للللمكمكمكمكريية يوسفريية يوسفريية يوسفريية يوسف22511181225111812251118122511181���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

22511367225113672251136722511367àاوي هنيSلكàاوي هنيSلكàاوي هنيSلكàاوي هنيSية ))))2001-08-30لكCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCتربات املدرس����019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-12-20لكSزيي MٔمنيلكSزيي MٔمنيلكSزيي MٔمنيلكSزيي Mٔمني22511314225113142251131422511314���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

يييييييي معر معر معر معر22511001225110012251100122511001 �تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1992-11-29لكويلكويلكويلكوي���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2001-12-08مل رش اميانمل رش اميانمل رش اميانمل رش اميان22511372225113722251137222511372���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-06-28ملكرد سارةملكرد سارةملكرد سارةملكرد سارة22511019225110192251101922511019���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-11-12لهبيل ايوبلهبيل ايوبلهبيل ايوبلهبيل ايوب22511080225110802251108022511080���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-01-07هلهلهلهلموري زي�بموري زي�بموري زي�بموري زي�ب22511213225112132251121322511213���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-03-23مVاtر فاطمة الزهراءمVاtر فاطمة الزهراءمVاtر فاطمة الزهراءمVاtر فاطمة الزهراء22511178225111782251117822511178���009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-03-25مربوك سك_نةمربوك سك_نةمربوك سك_نةمربوك سك_نة22511223225112232251122322511223���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-01-07م�وtيل ادر�سم�وtيل ادر�سم�وtيل ادر�سم�وtيل ادر�س22511004225110042251100422511004���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-05-06حمراش عبدالرحميحمراش عبدالرحميحمراش عبدالرحميحمراش عبدالرحمي22511120225111202251112022511120���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-04-28حمفاحمفاحمفاحمفاظظظظ Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب Mٔيوب22511012225110122251101222511012���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-12-02خمخمخمخملص Mٔسامءلص Mٔسامءلص Mٔسامءلص Mٔسامء22511311225113112251131122511311���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-09-10خمخمخمخملص حمسنلص حمسنلص حمسنلص حمسن22511026225110262251102622511026���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-12-07خمخمخمخملويق *دIن لويق *دIن لويق *دIن لويق *دIن خمخمخمخملويقلويقلويقلويق22511264225112642251126422511264���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-18مداح محمدمداح محمدمداح محمدمداح محمد22511231225112312251123122511231���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-02-03مراح عبدالصمدمراح عبدالصمدمراح عبدالصمدمراح عبدالصمد22511321225113212251132122511321���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2002-02-04مراد وليدمراد وليدمراد وليدمراد وليد22511373225113732251137322511373���019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-10-23مر�ح Mٔمميةمر�ح Mٔمميةمر�ح Mٔمميةمر�ح Mٔممية22511077225110772251107722511077���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-08مرميي هاجرمرميي هاجرمرميي هاجرمرميي هاجر22511228225112282251122822511228���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-01-22مريين وليدمريين وليدمريين وليدمريين وليد22511090225110902251109022511090���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-29مزوار حسنمزوار حسنمزوار حسنمزوار حسن22511233225112332251123322511233���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-11-27مز�ن سعيدمز�ن سعيدمز�ن سعيدمز�ن سعيد22511083225110832251108322511083���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-09-25مرسار سCناءمرسار سCناءمرسار سCناءمرسار سCناء22511199225111992251119922511199���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-11-16مرشوم هندمرشوم هندمرشوم هندمرشوم هند22511342225113422251134222511342���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-02-02مرصي امنيمرصي امنيمرصي امنيمرصي امني22511158225111582251115822511158���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-09-19مصلني محمدمصلني محمدمصلني محمدمصلني محمد22511252225112522251125222511252���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-10-29مصوم هاجرمصوم هاجرمصوم هاجرمصوم هاجر22511078225110782251107822511078���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-12-11مطهر وفاءمطهر وفاءمطهر وفاءمطهر وفاء22511267225112672251126722511267���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-01-09معاين زهراءمعاين زهراءمعاين زهراءمعاين زهراء22511038225110382251103822511038���002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-10-13معز ابÅساممعز ابÅساممعز ابÅساممعز ابÅسام22511255225112552251125522511255���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-10-01مقدام حمسنمقدام حمسنمقدام حمسنمقدام حمسن22511301225113012251130122511301���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-12-02مكوار حمسنمكوار حمسنمكوار حمسنمكوار حمسن22511209225112092251120922511209���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-10-10مليمليمليمليحححح �سني �سني �سني �سني22511076225110762251107622511076���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-10-08مSاين فاطمة الزهراءمSاين فاطمة الزهراءمSاين فاطمة الزهراءمSاين فاطمة الزهراء22511075225110752251107522511075���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-09-03مSتازي فدوىمSتازي فدوىمSتازي فدوىمSتازي فدوى22511298225112982251129822511298���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-03-28مSحول هامSحول هامSحول هامSحول ها����22511279225112792251127922511279���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-09-08مSصور �زهةمSصور �زهةمSصور �زهةمSصور �زهة22511068225110682251106822511068���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

22511363225113632251136322511363àصوري هنيSمàصوري هنيSمàصوري هنيSمàصوري هنيSية ))))2000-12-25مCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCتربات املدرس����019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-05-04مومومومو̂̂̂^ رشCيدة رشCيدة رشCيدة رشCيدة22511284225112842251128422511284���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-05-21موساوي ٕاهيابموساوي ٕاهيابموساوي ٕاهيابموساوي ٕاهياب22511190225111902251119022511190���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-05-10موال حفصةموال حفصةموال حفصةموال حفصة22511351225113512251135122511351���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1993-02-10موميà محيدموميà محيدموميà محيدموميà محيد22511006225110062251100622511006���001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-01-14م_ة سلمىم_ة سلمىم_ة سلمىم_ة سلمى22511317225113172251131722511317���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-09-13م_عاد �سنيم_عاد �سنيم_عاد �سنيم_عاد �سني22511249225112492251124922511249���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))I02-12-1999بوليس مسيةIبوليس مسيةIبوليس مسيةIبوليس مسية22511343225113432251134322511343���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))I01-04-1995° عز#زةI° عز#زةI° عز#زةI° عز#زة22511111225111112251111122511111���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-04-11ندرويم �دجيةندرويم �دجيةندرويم �دجيةندرويم �دجية22511350225113502251135022511350���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-10-24نعمي محزةنعمي محزةنعمي محزةنعمي محزة22511256225112562251125622511256���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-11-27نعمي شC·ءنعمي شC·ءنعمي شC·ءنعمي شC·ء22511152225111522251115222511152���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-06-22نعمية الهشويمنعمية الهشويمنعمية الهشويمنعمية الهشويم22511125225111252251112522511125���007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-07-26نف_ع يوسفنف_ع يوسفنف_ع يوسفنف_ع يوسف22511063225110632251106322511063���004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-12-15نوح مرمينوح مرمينوح مرمينوح مرمي22511155225111552251115522511155���008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-08-29هاشCميي زي�بهاشCميي زي�بهاشCميي زي�بهاشCميي زي�ب22511296225112962251129622511296���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-09-21هتاف ع£نهتاف ع£نهتاف ع£نهتاف ع£ن22511253225112532251125322511253���013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-07-18هرزوك الياقوتهرزوك الياقوتهرزوك الياقوتهرزوك الياقوت22511292225112922251129222511292���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-29هرميش زtر�ءهرميش زtر�ءهرميش زtر�ءهرميش زtر�ء22511234225112342251123422511234���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-02-06هشوم Mٔيوبهشوم Mٔيوبهشوم Mٔيوبهشوم Mٔيوب22511096225110962251109622511096���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-04-01هناوي سارةهناوي سارةهناوي سارةهناوي سارة22511280225112802251128022511280���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-03-21هوامشي امميةهوامشي امميةهوامشي امميةهوامشي اممية22511047225110472251104722511047���003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1994-12-31هورش عبدالوهابهورش عبدالوهابهورش عبدالوهابهورش عبدالوهاب22511088225110882251108822511088���005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-01-23وادي احلسنيوادي احلسنيوادي احلسنيوادي احلسني22511347225113472251134722511347���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-05-02واشCتوك محزةواشCتوك محزةواشCتوك محزةواشCتوك محزة22511227225112272251122722511227���012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-08-27واtرمي حSانواtرمي حSانواtرمي حSانواtرمي حSان22511198225111982251119822511198���010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-11-08وثيق ايوبوثيق ايوبوثيق ايوبوثيق ايوب22511204225112042251120422511204���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))2000-09-13وج_وج_وج_وج_هههه هاجر هاجر هاجر هاجر22511358225113582251135822511358���018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-06-22وراق Mٔمنيوراق Mٔمنيوراق Mٔمنيوراق Mٔمني22511286225112862251128622511286���015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1999-09-12وردي حسCناءوردي حسCناءوردي حسCناءوردي حسCناء22511338225113382251133822511338���017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1995-03-14وردي �مسنيوردي �مسنيوردي �مسنيوردي �مسني22511104225111042251110422511104���006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1996-11-14ويدان مرميويدان مرميويدان مرميويدان مرمي22511207225112072251120722511207���011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1997-11-06حيي سك_نةحيي سك_نةحيي سك_نةحيي سك_نة22511261225112612251126122511261���014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

�تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية تربات املدرسCية ))))1998-10-31يو�س �سنييو�س �سنييو�س �سنييو�س �سني22511306225113062251130622511306���016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالنٔهيلية اجلوالناحملمديةاحملمديةاحملمديةاحملمديةملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ملحق øربوي ((((حتضري احتضري احتضري احتضري ا

20221088202210882022108820221088soumiasoumiasoumiasoumia    1997-02-08مسية زوريقمسية زوريقمسية زوريقمسية زوريق((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-08ا^د اسامةا^د اسامةا^د اسامةا^د اسامة20221269202212692022126920221269

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-29اUرمي سام_ةاUرمي سام_ةاUرمي سام_ةاUرمي سام_ة20221291202212912022129120221291

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-02-22اUن اخلياط الزاكري *اÒشةاUن اخلياط الزاكري *اÒشةاUن اخلياط الزاكري *اÒشةاUن اخلياط الزاكري *اÒشة20221230202212302022123020221230

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-12ابوالفضل اسامةابوالفضل اسامةابوالفضل اسامةابوالفضل اسامة20221309202213092022130920221309

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ30-07-2001بوالنرص شC·ءMٔبوالنرص شC·ءMٔبوالنرص شC·ءMٔبوالنرص شC·ء20221497202214972022149720221497

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ15-12-1997بوالوفاء إالدر�يس زي�بMٔبوالوفاء إالدر�يس زي�بMٔبوالوفاء إالدر�يس زي�بMٔبوالوفاء إالدر�يس زي�ب20221132202211322022113220221132

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ01-11-2000بو*ام �دجيةMٔبو*ام �دجيةMٔبو*ام �دجيةMٔبو*ام �دجية20221424202214242022142420221424

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-03-09ابويابويابويابويهههه مرمي مرمي مرمي مرمي20221577202215772022157720221577

ي سلمىي سلمىي سلمىي سلمى20221505202215052022150520221505 026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-14ابوهيابوهيابوهيابوهي����

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-14احتاد Mٔمميةاحتاد Mٔمميةاحتاد Mٔمميةاحتاد Mٔممية20221462202214622022146220221462

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-12-14اتوجير صفاءاتوجير صفاءاتوجير صفاءاتوجير صفاء20221552202215522022155220221552

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-09-12اجكوطة هدىاجكوطة هدىاجكوطة هدىاجكوطة هدى20221068202210682022106820221068

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-01احراtت �Mٔساحراtت �Mٔساحراtت �Mٔساحراtت �Mٔس20221214202212142022121420221214

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-07احامدي حسCناءاحامدي حسCناءاحامدي حسCناءاحامدي حسCناء20221451202214512022145120221451

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-06-14امحينا ٕاtرامامحينا ٕاtرامامحينا ٕاtرامامحينا ٕاtرام20221376202213762022137620221376

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-07-16ا�لوف مليكةا�لوف مليكةا�لوف مليكةا�لوف مليكة20221174202211742022117420221174

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-10-18ادمحيد الهامادمحيد الهامادمحيد الهامادمحيد الهام20221025202210252022102520221025

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-03-17ادريوش وفاءادريوش وفاءادريوش وفاءادريوش وفاء20221149202211492022114920221149

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-04-24ادادادادىلىلىلىل ارشف ارشف ارشف ارشف20221096202210962022109620221096

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-06-26ٕادوٕادوٕادوٕادوخنخنخنخنري زي�بري زي�بري زي�بري زي�ب20221018202210182022101820221018

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-12اراوي زي�باراوي زي�باراوي زي�باراوي زي�ب20221219202212192022121920221219

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-17ارqدل جاملارqدل جاملارqدل جاملارqدل جامل20221297202212972022129720221297

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-29ارمحين Mٔمميةارمحين Mٔمميةارمحين Mٔمميةارمحين Mٔممية20221326202213262022132620221326

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-04-05ارشاد اسامءارشاد اسامءارشاد اسامءارشاد اسامء20221361202213612022136120221361
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ05-10-2000زغيليل غيMٔزغيليل غيMٔزغيليل غيMٔزغيليل غيثثثثةةةة20221416202214162022141620221416

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-20اااارسرسرسرسايدي محزةايدي محزةايدي محزةايدي محزة20221274202212742022127420221274

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-10اساليعي هنداساليعي هنداساليعي هنداساليعي هند20221453202214532022145320221453

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-11-10اسواري هاجراسواري هاجراسواري هاجراسواري هاجر20221125202211252022112520221125

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-05-17اسويدي �ا�اسويدي �ا�اسويدي �ا�اسويدي �ا�20221250202212502022125020221250

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-07-21اش Sات Mٔم_نةاش Sات Mٔم_نةاش Sات Mٔم_نةاش Sات Mٔم_نة20221019202210192022101920221019

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-12-30اشامو#ن امميةاشامو#ن امميةاشامو#ن امميةاشامو#ن اممية20221135202211352022113520221135

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ27-01-1999مشيل حفصةMٔمشيل حفصةMٔمشيل حفصةMٔمشيل حفصة20221223202212232022122320221223

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-26اطباء زي�باطباء زي�باطباء زي�باطباء زي�ب20221346202213462022134620221346

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ13-06-2000عطار مرميMٔعطار مرميMٔعطار مرميMٔعطار مرمي20221375202213752022137520221375

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-15اعنVZة IديةاعنVZة IديةاعنVZة IديةاعنVZة Iدية20221411202214112022141120221411

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-05-06اÁا �رسىاÁا �رسىاÁا �رسىاÁا �رسى20221154202211542022115420221154

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ14-12-1995فراMٔفراMٔفراMٔفراخخخخ ع£ن ع£ن ع£ن ع£ن20221045202210452022104520221045

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ20-07-1999فزي محمودMٔفزي محمودMٔفزي محمودMٔفزي محمود20221275202212752022127520221275

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-10-02ا�جي فاطمة الزهراءا�جي فاطمة الزهراءا�جي فاطمة الزهراءا�جي فاطمة الزهراء20221188202211882022118820221188

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-04-28ٕاكد ٕاميانٕاكد ٕاميانٕاكد ٕاميانٕاكد ٕاميان20221097202210972022109720221097

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))tMٔ08-02-1999رمي سلميtMٔرمي سلميtMٔرمي سلميtMٔرمي سلمي20221227202212272022122720221227

مكمكمكمكييييحححح MٔنZس MٔنZس MٔنZس MٔنZس20221064202210642022106420221064 MٔMٔٔMMٔ14-08-1996((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-29اtوج_ل ايوباtوج_ل ايوباtوج_ل ايوباtوج_ل ايوب20221225202212252022122520221225

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-08إالدر�يس زي�بإالدر�يس زي�بإالدر�يس زي�بإالدر�يس زي�ب20221162202211622022116220221162

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-11-�23در�يس شC·ء�در�يس شC·ء�در�يس شC·ء�در�يس شC·ء20221199202211992022119920221199

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-03-�28در�يس عصام�در�يس عصام�در�يس عصام�در�يس عصام20221238202212382022123820221238

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-10-�09زاك سCناء�زاك سCناء�زاك سCناء�زاك سCناء20221417202214172022141720221417

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-�26زهري مرمي�زهري مرمي�زهري مرمي�زهري مرمي20221276202212762022127620221276

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-28أ�غواين سف_انأ�غواين سف_انأ�غواين سف_انأ�غواين سف_ان20221512202215122022151220221512

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-18الربازي سهيلالربازي سهيلالربازي سهيلالربازي سهيل20221391202213912022139120221391

20221073202210732022107320221073àالربزيل هنيàالربزيل هنيàالربزيل هنيà1996-11-12الربزيل هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-03-28الربويك سعادالربويك سعادالربويك سعادالربويك سعاد20221237202212372022123720221237

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-09-13البقايل محمد �سنيالبقايل محمد �سنيالبقايل محمد �سنيالبقايل محمد �سني20221022202210222022102220221022

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-06-01البكوري شC·ءالبكوري شC·ءالبكوري شC·ءالبكوري شC·ء20221483202214832022148320221483

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-10البوز#ري شC·ءالبوز#ري شC·ءالبوز#ري شC·ءالبوز#ري شC·ء20221502202215022022150220221502

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-22البو*الوي يو�سالبو*الوي يو�سالبو*الوي يو�سالبو*الوي يو�س20221287202212872022128720221287

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-16التاوي فاطمة الزهراءالتاوي فاطمة الزهراءالتاوي فاطمة الزهراءالتاوي فاطمة الزهراء20221283202212832022128320221283

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-20التباغي Mٔمينالتباغي Mٔمينالتباغي Mٔمينالتباغي Mٔمين20221272202212722022127220221272

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-01الت´اري tوsرالت´اري tوsرالت´اري tوsرالت´اري tوsر20221446202214462022144620221446

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-07الت´اين الت´اين الت´اين الت´اين حضحضحضحضىىىى20221268202212682022126820221268

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-23التونفي هدىالتونفي هدىالتونفي هدىالتونفي هدى20221334202213342022133420221334

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-09-03اجلاي محمداجلاي محمداجلاي محمداجلاي محمد20221109202211092022110920221109

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-20احلامدي �رسىاحلامدي �رسىاحلامدي �رسىاحلامدي �رسى20221220202212202022122020221220

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-11-23احليب احليب احليب احليب لكثلكثلكثلكثوموموموم20221128202211282022112820221128

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-30احلتويم �سنياحلتويم �سنياحلتويم �سنياحلتويم �سني20221529202215292022152920221529

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-09-13احل´ا° زهرياحل´ا° زهرياحل´ا° زهرياحل´ا° زهري20221069202210692022106920221069

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-12-09احل´ا° سلمىاحل´ا° سلمىاحل´ا° سلمىاحل´ا° سلمى20221076202210762022107620221076

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-12-14احلداد حسCناءاحلداد حسCناءاحلداد حسCناءاحلداد حسCناء20221044202210442022104420221044

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-03-10احلدادي محمداحلدادي محمداحلدادي محمداحلدادي محمد20221578202215782022157820221578

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-01-12احلداري رqاءاحلداري رqاءاحلداري رqاءاحلداري رqاء20221559202215592022155920221559

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-30احلروري سلمىاحلروري سلمىاحلروري سلمىاحلروري سلمى20221300202213002022130020221300

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-05احلسCناوي اسامةاحلسCناوي اسامةاحلسCناوي اسامةاحلسCناوي اسامة20221568202215682022156820221568

20221017202210172022101720221017àناوي عبCاحلسàناوي عبCاحلسàناوي عبCاحلسàناوي عبC1994-06-26احلس((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-18احلرضايت فدوىاحلرضايت فدوىاحلرضايت فدوىاحلرضايت فدوى20221329202213292022132920221329

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-06-01احلف_ان �دجيةاحلف_ان �دجيةاحلف_ان �دجيةاحلف_ان �دجية20221372202213722022137220221372

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-30احلالوي محزةاحلالوي محزةاحلالوي محزةاحلالوي محزة20221514202215142022151420221514

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-20امحلداوي محمدامحلداوي محمدامحلداوي محمدامحلداوي محمد20221440202214402022144020221440

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-04-30امحلويم Mٔيةامحلويم Mٔيةامحلويم Mٔيةامحلويم Mٔية20221247202212472022124720221247

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-07احلنصايل *اÒشةاحلنصايل *اÒشةاحلنصايل *اÒشةاحلنصايل *اÒشة20221405202214052022140520221405

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-08-30احلواحلواحلواحلوضضضض وداد وداد وداد وداد20221183202211832022118320221183

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-23احليان Mٔميناحليان Mٔميناحليان Mٔميناحليان Mٔمين20221311202213112022131120221311

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-01-15احليان فاطمةاحليان فاطمةاحليان فاطمةاحليان فاطمة20221030202210302022103020221030

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-21احليحي احساناحليحي احساناحليحي احساناحليحي احسان20221285202212852022128520221285

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-03-05اخلربي شC·ءاخلربي شC·ءاخلربي شC·ءاخلربي شC·ء20221232202212322022123220221232

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-10-13امخلار محزةامخلار محزةامخلار محزةامخلار محزة20221192202211922022119220221192

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-20اخلياوي شC·ءاخلياوي شC·ءاخلياوي شC·ءاخلياوي شC·ء20221273202212732022127320221273

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-22ا�اودي سلمىا�اودي سلمىا�اودي سلمىا�اودي سلمى20221286202212862022128620221286

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-07-17ا�حامين مSيةا�حامين مSيةا�حامين مSيةا�حامين مSية20221175202211752022117520221175

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-04ا�رقاوي �دجيةا�رقاوي �دجيةا�رقاوي �دجيةا�رقاوي �دجية20221294202212942022129420221294

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-11-14ا�وان احلسنا�وان احلسنا�وان احلسنا�وان احلسن20221195202211952022119520221195

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-08-03ا��ين ٕاسامعيلا��ين ٕاسامعيلا��ين ٕاسامعيلا��ين ٕاسامعيل20221060202210602022106020221060

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-07-31ا��ين مىنا��ين مىنا��ين مىنا��ين مىن20221498202214982022149820221498

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-17الرازي وqدانالرازي وqدانالرازي وqدانالرازي وqدان20221522202215222022152220221522

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-03-23الرايض شC·ءالرايض شC·ءالرايض شC·ءالرايض شC·ء20221356202213562022135620221356

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-07-10الرايق �دجيةالرايق �دجيةالرايق �دجيةالرايق �دجية20221004202210042022100420221004

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-03-09الراوي عبدهللالراوي عبدهللالراوي عبدهللالراوي عبدهللا20221470202214702022147020221470

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-12-25الرضواين ن _لالرضواين ن _لالرضواين ن _لالرضواين ن _ل20221080202210802022108020221080

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-18الرالرالرالرگگگگاين هبةاين هبةاين هبةاين هبة20221271202212712022127120221271

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-26الزايك مرميالزايك مرميالزايك مرميالزايك مرمي20221444202214442022144420221444

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-03-20الزبري فاطمة الزهراءالزبري فاطمة الزهراءالزبري فاطمة الزهراءالزبري فاطمة الزهراء20221236202212362022123620221236

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-15الز*رتي ا�المالز*رتي ا�المالز*رتي ا�المالز*رتي ا�الم20221319202213192022131920221319

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-03-29الزعري اسCيةالزعري اسCيةالزعري اسCيةالزعري اسCية20221358202213582022135820221358

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-01-22الزيك �دجيةالزيك �دجيةالزيك �دجيةالزيك �دجية20221141202211412022114120221141

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-02-25الز÷ليان غزالنالز÷ليان غزالنالز÷ليان غزالنالز÷ليان غزالن20221231202212312022123120221231

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-01-12الزIيت فاطمة الزهراءالزIيت فاطمة الزهراءالزIيت فاطمة الزهراءالزIيت فاطمة الزهراء20221138202211382022113820221138

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-02الزوبري سهامالزوبري سهامالزوبري سهامالزوبري سهام20221252202212522022125220221252

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-06-03الز#ن حمسنالز#ن حمسنالز#ن حمسنالز#ن حمسن20221100202211002022110020221100

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-11-18السايق مرميالسايق مرميالسايق مرميالسايق مرمي20221198202211982022119820221198

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-05-17الساملي دنياالساملي دنياالساملي دنياالساملي دنيا20221158202211582022115820221158

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-18الساالساالساالساحيحيحيحي ام_نة ام_نة ام_نة ام_نة20221284202212842022128420221284

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-11-08الساالساالساالساحيحيحيحي فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة20221041202210412022104120221041

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-03-01السCبع MٔمالالسCبع MٔمالالسCبع MٔمالالسCبع Mٔمال20221353202213532022135320221353

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-02-27الرساحSة اميانالرساحSة اميانالرساحSة اميانالرساحSة اميان20221002202210022022100220221002

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-02السكوري سعيدالسكوري سعيدالسكوري سعيدالسكوري سعيد20221312202213122022131220221312

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-16السالم �دجيةالسالم �دجيةالسالم �دجيةالسالم �دجية20221296202212962022129620221296

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-11السويددي زهريةالسويددي زهريةالسويددي زهريةالسويددي زهرية20221387202213872022138720221387

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-23السCيرب خوالسCيرب خوالسCيرب خوالسCيرب خو����20221393202213932022139320221393

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-01الشاريك مVاركةالشاريك مVاركةالشاريك مVاركةالشاريك مVاركة20221279202212792022127920221279

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-04-06الرشفاوي هشامالرشفاوي هشامالرشفاوي هشامالرشفاوي هشام20221152202211522022115220221152

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-01-23الرشقاوي رانيةالرشقاوي رانيةالرشقاوي رانيةالرشقاوي رانية20221560202215602022156020221560

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-27الرشقاوي سك_نةالرشقاوي سك_نةالرشقاوي سك_نةالرشقاوي سك_نة20221277202212772022127720221277

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-01الشطيب اtرامالشطيب اtرامالشطيب اtرامالشطيب اtرام20221436202214362022143620221436
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-10-04الشعيب عبد العايلالشعيب عبد العايلالشعيب عبد العايلالشعيب عبد العايل20221189202211892022118920221189

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-05-16الشعويف �زهةالشعويف �زهةالشعويف �زهةالشعويف �زهة20221249202212492022124920221249

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-03-18الشZيب مرميالشZيب مرميالشZيب مرميالشZيب مرمي20221234202212342022123420221234

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-10-27الشCيكر �سCميةالشCيكر �سCميةالشCيكر �سCميةالشCيكر �سCمية20221071202210712022107120221071

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-01الشCيكر وصالالشCيكر وصالالشCيكر وصالالشCيكر وصال20221499202214992022149920221499

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-01-21الصاحلي شC·ءالصاحلي شC·ءالصاحلي شC·ءالصاحلي شC·ء20221140202211402022114020221140

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-11-26الصاحلي وسCميةالصاحلي وسCميةالصاحلي وسCميةالصاحلي وسCمية20221043202210432022104320221043

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-07الصامت محمد Mٔمنيالصامت محمد Mٔمنيالصامت محمد Mٔمنيالصامت محمد Mٔمني20221255202212552022125520221255

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-10-24الصباغ tرميةالصباغ tرميةالصباغ tرميةالصباغ tرمية20221121202211212022112120221121

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-04-24الصغور �رسىالصغور �رسىالصغور �رسىالصغور �رسى20221364202213642022136420221364

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-01الصغري Mٔسامءالصغري Mٔسامءالصغري Mٔسامءالصغري Mٔسامء20221445202214452022144520221445

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-03-05الصيفي شC·ءالصيفي شC·ءالصيفي شC·ءالصيفي شC·ء20221147202211472022114720221147

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-04-23الطاهر وصالالطاهر وصالالطاهر وصالالطاهر وصال20221246202212462022124620221246

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-11-20الطاهري ماqدةالطاهري ماqدةالطاهري ماqدةالطاهري ماqدة20221127202211272022112720221127

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-05الطائع Mٔسامءالطائع Mٔسامءالطائع Mٔسامءالطائع Mٔسامء20221567202215672022156720221567

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-20الطلبا �Mٔالمالطلبا �Mٔالمالطلبا �Mٔالمالطلبا �Mٔالم20221322202213222022132220221322

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-12الطواهري سف_انالطواهري سف_انالطواهري سف_انالطواهري سف_ان20221542202215422022154220221542

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-24الطويل wرشىالطويل wرشىالطويل wرشىالطويل wرشى20221344202213442022134420221344

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-11الطييب ٕاtرامالطييب ٕاtرامالطييب ٕاtرامالطييب ٕاtرام20221316202213162022131620221316

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-11-08العايدي شف_قالعايدي شف_قالعايدي شف_قالعايدي شف_ق20221072202210722022107220221072

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-05-10العبوي بدرالعبوي بدرالعبوي بدرالعبوي بدر20221155202211552022115520221155

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-07-06العتناين شC·ءالعتناين شC·ءالعتناين شC·ءالعتناين شC·ء20221033202210332022103320221033

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-04الع£ين رضوانالع£ين رضوانالع£ين رضوانالع£ين رضوان20221457202214572022145720221457

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-01-29العدراوي �لميةالعدراوي �لميةالعدراوي �لميةالعدراوي �لمية20221086202210862022108620221086

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-21العريش امحدالعريش امحدالعريش امحدالعريش امحد20221510202215102022151020221510

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-07-17العزوازي غزالنالعزوازي غزالنالعزوازي غزالنالعزوازي غزالن20221056202210562022105620221056

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-07-31العزوزي محزةالعزوزي محزةالعزوزي محزةالعزوزي محزة20221005202210052022100520221005

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-02العزيوي صفاءالعزيوي صفاءالعزيوي صفاءالعزيوي صفاء20221516202215162022151620221516

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-04-08العرسي جهرالعرسي جهرالعرسي جهرالعرسي جهر20221362202213622022136220221362

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-12-16العسZيب سك_نةالعسZيب سك_نةالعسZيب سك_نةالعسZيب سك_نة20221012202210122022101220221012

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-10-27العكري فاطمة الزهراءالعكري فاطمة الزهراءالعكري فاطمة الزهراءالعكري فاطمة الزهراء20221026202210262022102620221026

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-08-31العالم سف_انالعالم سف_انالعالم سف_انالعالم سف_ان20221586202215862022158620221586

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-10-28العلمي سارةالعلمي سارةالعلمي سارةالعلمي سارة20221027202210272022102720221027

20221585202215852022158520221585àالعليوي هنيàالعليوي هنيàالعليوي هنيà2002-05-05العليوي هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-05-22العمراين ابÅسامالعمراين ابÅسامالعمراين ابÅسامالعمراين ابÅسام20221160202211602022116020221160

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-12العمراين احلسCين سف_انالعمراين احلسCين سف_انالعمراين احلسCين سف_انالعمراين احلسCين سف_ان20221408202214082022140820221408

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-25العمراين حسCناءالعمراين حسCناءالعمراين حسCناءالعمراين حسCناء20221443202214432022144320221443

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-08-10العمراوي عتيقةالعمراوي عتيقةالعمراوي عتيقةالعمراوي عتيقة20221180202211802022118020221180

20221208202212082022120820221208àالعمراوي هنيàالعمراوي هنيàالعمراوي هنيà1998-12-20العمراوي هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-12الغازي مروةالغازي مروةالغازي مروةالغازي مروة20221388202213882022138820221388

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-11الغوات مرميالغوات مرميالغوات مرميالغوات مرمي20221386202213862022138620221386

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-04-20الفرج ابÅسامالفرج ابÅسامالفرج ابÅسامالفرج ابÅسام20221477202214772022147720221477

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-01-10الفرويق عبد الرزاقالفرويق عبد الرزاقالفرويق عبد الرزاقالفرويق عبد الرزاق20221082202210822022108220221082

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-01-25الفضيل Mٔمميةالفضيل Mٔمميةالفضيل Mٔمميةالفضيل Mٔممية20221564202215642022156420221564

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-19القادري هبةالقادري هبةالقادري هبةالقادري هبة20221343202213432022134320221343

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-08-15القVيل سCناءالقVيل سCناءالقVيل سCناءالقVيل سCناء20221399202213992022139920221399

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-13القص فاطمة الزهراءالقص فاطمة الزهراءالقص فاطمة الزهراءالقص فاطمة الزهراء20221571202215712022157120221571

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-12الاكمل سلمىالاكمل سلمىالاكمل سلمىالاكمل سلمى20221164202211642022116420221164

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-14الكدي العمراين وئامالكدي العمراين وئامالكدي العمراين وئامالكدي العمراين وئام20221410202214102022141020221410
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-18الكراب *يلالكراب *يلالكراب *يلالكراب *يل20221523202215232022152320221523

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-01-23الكوش سCناءالكوش سCناءالكوش سCناءالكوش سCناء20221142202211422022114220221142

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-18الك_�ل زي�بالك_�ل زي�بالك_�ل زي�بالك_�ل زي�ب20221525202215252022152520221525

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-24املاtري �سنياملاtري �سنياملاtري �سنياملاtري �سني20221547202215472022154720221547

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-01-08املبارك جنوىاملبارك جنوىاملبارك جنوىاملبارك جنوى20221081202210812022108120221081

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-15املرت° حSاناملرت° حSاناملرت° حSاناملرت° حSان20221506202215062022150620221506

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-02املرابطي هاجراملرابطي هاجراملرابطي هاجراملرابطي هاجر20221437202214372022143720221437

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-02املرسيل سهاماملرسيل سهاماملرسيل سهاماملرسيل سهام20221538202215382022153820221538

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-11-27املصيل مرمياملصيل مرمياملصيل مرمياملصيل مرمي20221202202212022022120220221202

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-09املنصوري Mٔمنياملنصوري Mٔمنياملنصوري Mٔمنياملنصوري Mٔمني20221163202211632022116320221163

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-14املنصوري *اÒشةاملنصوري *اÒشةاملنصوري *اÒشةاملنصوري *اÒشة20221504202215042022150420221504

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-17املوجود دنيااملوجود دنيااملوجود دنيااملوجود دنيا20221328202213282022132820221328

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-10-28املو� زي�باملو� زي�باملو� زي�باملو� زي�ب20221028202210282022102820221028

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-04-13املري مرمياملري مرمياملري مرمياملري مرمي20221051202210512022105120221051

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-07-02الندوي فاطمة الزهراءالندوي فاطمة الزهراءالندوي فاطمة الزهراءالندوي فاطمة الزهراء20221054202210542022105420221054

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-03-01النعميي tوsرالنعميي tوsرالنعميي tوsرالنعميي tوsر20221146202211462022114620221146

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-05النكرميي مرميالنكرميي مرميالنكرميي مرميالنكرميي مرمي20221540202215402022154020221540

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-04-08اااا(هن(هن(هن(هناوري زي�باوري زي�باوري زي�باوري زي�ب20221475202214752022147520221475

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-08-11النواري يوسفالنواري يوسفالنواري يوسفالنواري يوسف20221063202210632022106320221063

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-17النوري اtرامالنوري اtرامالنوري اtرامالنوري اtرام20221270202212702022127020221270

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-03-11النوري مىنالنوري مىنالنوري مىنالنوري مىن20221471202214712022147120221471

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-04الهامشي سلميةالهامشي سلميةالهامشي سلميةالهامشي سلمية20221539202215392022153920221539

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-01-19الهاليل مرميالهاليل مرميالهاليل مرميالهاليل مرمي20221083202210832022108320221083

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-08-17الهندايل غزالنالهندايل غزالنالهندايل غزالنالهندايل غزالن20221400202214002022140020221400

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-05-27الهورد سCناءالهورد سCناءالهورد سCناءالهورد سCناء20221370202213702022137020221370

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-01-01الوحودي حسCناءالوحودي حسCناءالوحودي حسCناءالوحودي حسCناء20221136202211362022113620221136

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-11-14الوراق يوسفالوراق يوسفالوراق يوسفالوراق يوسف20221196202211962022119620221196

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-08الوزديين يوسفالوزديين يوسفالوزديين يوسفالوزديين يوسف20221281202212812022128120221281

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-09-01ٕالياين مرميٕالياين مرميٕالياين مرميٕالياين مرمي20221021202210212022102120221021

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-09-08اليويم زي�باليويم زي�باليويم زي�باليويم زي�ب20221008202210082022100820221008

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ10-05-1998ماد شC·ءMٔماد شC·ءMٔماد شC·ءMٔماد شC·ء20221156202211562022115620221156

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-07امشZش محمدامشZش محمدامشZش محمدامشZش محمد20221302202213022022130220221302

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ30-11-2000مكSاس MٔمميةMٔمكSاس MٔمميةMٔمكSاس MٔمميةMٔمكSاس Mٔممية20221435202214352022143520221435

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))µMٔ24-06-1999لوµMٔلوµMٔلوµMٔلوضضضض �دجية �دجية �دجية �دجية20221261202212612022126120221261

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-15اموليد مرمياموليد مرمياموليد مرمياموليد مرمي20221431202214312022143120221431

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))IMٔ03-01-1993س فاطمة الزهراءIMٔس فاطمة الزهراءIMٔس فاطمة الزهراءIMٔس فاطمة الزهراء20221001202210012022100120221001

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ05-05-2001جنار سعدMٔجنار سعدMٔجنار سعدMٔجنار سعد20221479202214792022147920221479

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ31-12-1998و*دي يوسفMٔو*دي يوسفMٔو*دي يوسفMٔو*دي يوسف20221213202212132022121320221213

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ31-07-1997يت احلسني عبد الوا�دMٔيت احلسني عبد الوا�دMٔيت احلسني عبد الوا�دMٔيت احلسني عبد الوا�د20221104202211042022110420221104

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-18ايت الرشيف شC·ءايت الرشيف شC·ءايت الرشيف شC·ءايت الرشيف شC·ء20221258202212582022125820221258

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-04-20ايت Uن معر فاطمةايت Uن معر فاطمةايت Uن معر فاطمةايت Uن معر فاطمة20221241202212412022124120221241

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ24-01-2002يت خو� بMٔيت خو� بMٔيت خو� بMٔيت خو� بثثثثSZةSZةSZةSZة20221561202215612022156120221561

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ07-06-2000يت *ابد ف�ي�ةMٔيت *ابد ف�ي�ةMٔيت *ابد ف�ي�ةMٔيت *ابد ف�ي�ة20221374202213742022137420221374

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-17ايت عبد هللا مرميايت عبد هللا مرميايت عبد هللا مرميايت عبد هللا مرمي20221321202213212022132120221321

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-11ايت عيرض حسامايت عيرض حسامايت عيرض حسامايت عيرض حسام20221520202215202022152020221520

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-19ايت ملقدم معرايت ملقدم معرايت ملقدم معرايت ملقدم معر20221330202213302022133020221330

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-08-02ايت و*يل فاطمة الزهراءايت و*يل فاطمة الزهراءايت و*يل فاطمة الزهراءايت و*يل فاطمة الزهراء20221106202211062022110620221106

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-02-19ايت ويم امميةايت ويم امميةايت ويم امميةايت ويم اممية20221145202211452022114520221145

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Mٔ31-01-2001يتصبي�ا احلسنيMٔيتصبي�ا احلسنيMٔيتصبي�ا احلسنيMٔيتصبي�ا احلسني20221456202214562022145620221456
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-10-12^در�س هاجر^در�س هاجر^در�س هاجر^در�س هاجر20221040202210402022104020221040

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-06-29^زاو املهدي^زاو املهدي^زاو املهدي^زاو املهدي20221101202211012022110120221101

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-04-21^محليدية Mٔسامء^محليدية Mٔسامء^محليدية Mٔسامء^محليدية Mٔسامء20221094202210942022109420221094

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-04-21^محليدية حسCناء^محليدية حسCناء^محليدية حسCناء^محليدية حسCناء20221095202210952022109520221095

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-05-03^لراضية tوsر^لراضية tوsر^لراضية tوsر^لراضية tوsر20221098202210982022109820221098

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-20^ملهدي ايوب^ملهدي ايوب^ملهدي ايوب^ملهدي ايوب20221323202213232022132320221323

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-10-03^يه �رسا^يه �رسا^يه �رسا^يه �رسا20221415202214152022141520221415

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-24^يض ^يض ^يض ^يض حضحضحضحضىىىى20221574202215742022157420221574

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-04جبجبجبجبوي اسCيةوي اسCيةوي اسCيةوي اسCية20221500202215002022150020221500

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-06-30حبات جهرحبات جهرحبات جهرحبات جهر20221380202213802022138020221380

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-06بدار سهامبدار سهامبدار سهامبدار سهام20221295202212952022129520221295

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-10-07بدرا�#ن وديعبدرا�#ن وديعبدرا�#ن وديعبدرا�#ن وديع20221191202211912022119120221191

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))U22-04-1999رحو ف�ي�ةUرحو ف�ي�ةUرحو ف�ي�ةUرحو ف�ي�ة20221243202212432022124320221243

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))U23-08-1995راكم IديةUراكم IديةUراكم IديةUراكم Iدية20221038202210382022103820221038

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))U11-06-1994ركة خوUركة خوUركة خوUركة خو����20221016202210162022101620221016

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))U18-09-2001ر�ش رضاUر�ش رضاUر�ش رضاUر�ش رضا20221524202215242022152420221524

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))U09-10-1996زهار راضيةUزهار راضيةUزهار راضيةUزهار راضية20221070202210702022107020221070

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))U11-02-2002زوي اtرامUزوي اtرامUزوي اtرامUزوي اtرام20221569202215692022156920221569

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))w08-01-2001سCتاين يوسفwسCتاين يوسفwسCتاين يوسفwسCتاين يوسف20221452202214522022145220221452

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))w15-07-2000رشى عزا�#نwرشى عزا�#نwرشى عزا�#نwرشى عزا�#ن20221389202213892022138920221389

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-10-20بصريي سارةبصريي سارةبصريي سارةبصريي سارة20221535202215352022153520221535

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-10-20بعالوي Mٔمميةبعالوي Mٔمميةبعالوي Mٔمميةبعالوي Mٔممية20221421202214212022142120221421

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-20بعيل مسريةبعيل مسريةبعيل مسريةبعيل مسرية20221441202214412022144120221441

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-12بفران سك_نةبفران سك_نةبفران سك_نةبفران سك_نة20221217202212172022121720221217

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-01بقال �ابقال �ابقال �ابقال �امتمتمتمت20221565202215652022156520221565

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-14بقال فاطمة الزهراءبقال فاطمة الزهراءبقال فاطمة الزهراءبقال فاطمة الزهراء20221543202215432022154320221543

20221108202211082022110820221108àكراوي هنيUàكراوي هنيUàكراوي هنيUàكراوي هنيU23-08-1997((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-12-10بالل tوsربالل tوsربالل tوsربالل tوsر20221077202210772022107720221077

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-03-24بلحرة سك_نةبلحرة سك_نةبلحرة سك_نةبلحرة سك_نة20221357202213572022135720221357

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-24بÛي بدربÛي بدربÛي بدربÛي بدر20221299202212992022129920221299

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-07-02بلعريف زهريبلعريف زهريبلعريف زهريبلعريف زهري20221170202211702022117020221170

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-09-27بلعقدة جهربلعقدة جهربلعقدة جهربلعقدة جهر20221023202210232022102320221023

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-06-23بلقامس محزةبلقامس محزةبلقامس محزةبلقامس محزة20221377202213772022137720221377

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-21بلكرمي فاطمة الزهراءبلكرمي فاطمة الزهراءبلكرمي فاطمة الزهراءبلكرمي فاطمة الزهراء20221167202211672022116720221167

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-09-07بلهسك ليىلبلهسك ليىلبلهسك ليىلبلهسك ليىل20221067202210672022106720221067

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-11بلهوي ٕالهامبلهوي ٕالهامبلهوي ٕالهامبلهوي ٕالهام20221503202215032022150320221503

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-04-08بلواد هندبلواد هندبلواد هندبلواد هند20221050202210502022105020221050

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-04-06بليغ ا�المبليغ ا�المبليغ ا�المبليغ ا�الم20221584202215842022158420221584

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-03مبزاكن حSانمبزاكن حSانمبزاكن حSانمبزاكن حSان20221204202212042022120420221204

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))U20-02-2002ن رحو IديةUن رحو IديةUن رحو IديةUن رحو Iدية20221573202215732022157320221573

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))U12-03-2002ن طالب فردوسUن طالب فردوسUن طالب فردوسUن طالب فردوس20221579202215792022157920221579

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-11بنادي فاروقبنادي فاروقبنادي فاروقبنادي فاروق20221407202214072022140720221407

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-05-04بناري µابناري µابناري µابناري µا20221478202214782022147820221478

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-09-12بن´دية هدىبن´دية هدىبن´دية هدىبن´دية هدى20221186202211862022118620221186

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-25بن�ام_د زي�ببن�ام_د زي�ببن�ام_د زي�ببن�ام_د زي�ب20221168202211682022116820221168

20221530202215302022153020221530àبن�دوكة هنيàبن�دوكة هنيàبن�دوكة هنيà2001-10-03بن�دوكة هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-06بنحمدوش مدحيةبنحمدوش مدحيةبنحمدوش مدحيةبنحمدوش مدحية20221458202214582022145820221458

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-06-11ببببرنرنرنرناضية فدوىاضية فدوىاضية فدوىاضية فدوى20221053202210532022105320221053

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-12-17ب�سلمية ع£نب�سلمية ع£نب�سلمية ع£نب�سلمية ع£ن20221555202215552022155520221555

377/384



قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-05-21بنرضوي وفاءبنرضوي وفاءبنرضوي وفاءبنرضوي وفاء20221159202211592022115920221159

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-09-25بنضيف وفاءبنضيف وفاءبنضيف وفاءبنضيف وفاء20221187202211872022118720221187

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-04بنعباس ٕاميانبنعباس ٕاميانبنعباس ٕاميانبنعباس ٕاميان20221566202215662022156620221566

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-06-29بنكدي فاطمة الزهراءبنكدي فاطمة الزهراءبنكدي فاطمة الزهراءبنكدي فاطمة الزهراء20221379202213792022137920221379

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-22بنور ع£نبنور ع£نبنور ع£نبنور ع£ن20221392202213922022139220221392

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-08-09ب�_عز wرشىب�_عز wرشىب�_عز wرشىب�_عز wرشى20221062202210622022106220221062

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-09-07بوحوبوحوبوحوبوحو���� مرمي مرمي مرمي مرمي20221184202211842022118420221184

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-15بو�ال زي�ببو�ال زي�ببو�ال زي�ببو�ال زي�ب20221412202214122022141220221412

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-19بو�لوف فاطمة الزهراءبو�لوف فاطمة الزهراءبو�لوف فاطمة الزهراءبو�لوف فاطمة الزهراء20221526202215262022152620221526

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-08-23بو�ليفي �دجيةبو�ليفي �دجيةبو�ليفي �دجيةبو�ليفي �دجية20221037202210372022103720221037

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-04-02بوزرور حSانبوزرور حSانبوزرور حSانبوزرور حSان20221360202213602022136020221360

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-06-01بوزيت رشCيدةبوزيت رشCيدةبوزيت رشCيدةبوزيت رشCيدة20221099202210992022109920221099

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-08-12بوسام�ة شC·ءبوسام�ة شC·ءبوسام�ة شC·ءبوسام�ة شC·ء20221036202210362022103620221036

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-04-24بورشيق زي�ببورشيق زي�ببورشيق زي�ببورشيق زي�ب20221365202213652022136520221365

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-08-09بوشو يوسفبوشو يوسفبوشو يوسفبوشو يوسف20221398202213982022139820221398

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-07-25بوطالب ابÅسامبوطالب ابÅسامبوطالب ابÅسامبوطالب ابÅسام20221177202211772022117720221177

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-28بوعبرييق مرميبوعبرييق مرميبوعبرييق مرميبوعبرييق مرمي20221414202214142022141420221414

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-29بوع£ن �رجسبوع£ن �رجسبوع£ن �رجسبوع£ن �رجس20221263202212632022126320221263

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-03-28بوعرسية زي�ببوعرسية زي�ببوعرسية زي�ببوعرسية زي�ب20221582202215822022158220221582

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-22بوÁابة سف_انبوÁابة سف_انبوÁابة سف_انبوÁابة سف_ان20221209202212092022120920221209

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-11-15بوÁابوÁابوÁابوÁامنمنمنمن اtرام اtرام اtرام اtرام20221587202215872022158720221587

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-09بوغرام ع£نبوغرام ع£نبوغرام ع£نبوغرام ع£ن20221541202215412022154120221541

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-18بوف�يين سلميةبوف�يين سلميةبوف�يين سلميةبوف�يين سلمية20221165202211652022116520221165

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-21بوtرمي عبد الرمحنبوtرمي عبد الرمحنبوtرمي عبد الرمحنبوtرمي عبد الرمحن20221332202213322022133220221332

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-05-02بوبوبوبولكلكلكلكي حSاني حSاني حSاني حSان20221366202213662022136620221366

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-11-23بوالل شC·ءبوالل شC·ءبوالل شC·ءبوالل شC·ء20221029202210292022102920221029

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-08-02بوحلبال µابوحلبال µابوحلبال µابوحلبال µا20221396202213962022139620221396

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-03بويقوش رضوانبويقوش رضوانبويقوش رضوانبويقوش رضوان20221338202213382022133820221338

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-23بيابيابيابياضضضض مرمي مرمي مرمي مرمي20221467202214672022146720221467

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-10-�14بت خو�بت خو�بت خو�بت خو����20221116202211162022111620221116

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-05-�19ج زي�ب�ج زي�ب�ج زي�ب�ج زي�ب20221369202213692022136920221369

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-23تفوtت Mٔمحدتفوtت Mٔمحدتفوtت Mٔمحدتفوtت Mٔمحد20221465202214652022146520221465

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-02تفريي مرميتفريي مرميتفريي مرميتفريي مرمي20221265202212652022126520221265

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-02-16متمتمتمتاري فاطمةاري فاطمةاري فاطمةاري فاطمة20221228202212282022122820221228

20221534202215342022153420221534àري هنيàري هنيàري هنيà2001-10-17متمتمتمتري هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-01-24هتهتهتهتمديت فاطمة الزهراءمديت فاطمة الزهراءمديت فاطمة الزهراءمديت فاطمة الزهراء20221085202210852022108520221085

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-08توف_ق مرميتوف_ق مرميتوف_ق مرميتوف_ق مرمي20221427202214272022142720221427

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-02-02تومريت امينتومريت امينتومريت امينتومريت امين20221348202213482022134820221348

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-05-01تريانو ن _لتريانو ن _لتريانو ن _لتريانو ن _ل20221153202211532022115320221153

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))TTTT23-07-2000بت ربت ربت ربت رىضىضىضىض20221394202213942022139420221394

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))q07-02-2001ا#را جهرqا#را جهرqا#را جهرqا#را جهر20221460202214602022146020221460

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-03-21جVار MٔسCيةجVار MٔسCيةجVار MٔسCيةجVار MٔسCية20221003202210032022100320221003

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-01-01جرموين زtر�ءجرموين زtر�ءجرموين زtر�ءجرموين زtر�ء20221558202215582022155820221558

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-10-24جعك_ك مرميجعك_ك مرميجعك_ك مرميجعك_ك مرمي20221122202211222022112220221122

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))q28-01-1999ليل Mٔمحدqليل Mٔمحدqليل Mٔمحدqليل Mٔمحد20221224202212242022122420221224

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-24مجيل هدىمجيل هدىمجيل هدىمجيل هدى20221260202212602022126020221260

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-03-17جSاح سلمىجSاح سلمىجSاح سلمىجSاح سلمى20221581202215812022158120221581

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-28جSايين زtر�ءجSايين زtر�ءجSايين زtر�ءجSايين زtر�ء20221434202214342022143420221434

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-27جوادي ٕاميانجوادي ٕاميانجوادي ٕاميانجوادي ٕاميان20221169202211692022116920221169
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-�02ا�ا�ا�امتمتمتمتي سلوىي سلوىي سلوىي سلوى20221403202214032022140320221403

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-10-�20افظ محمد�افظ محمد�افظ محمد�افظ محمد20221420202214202022142020221420

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-23حVوب MٔمينحVوب MٔمينحVوب MٔمينحVوب Mٔمين20221466202214662022146620221466

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-10-14جحوم سلمىجحوم سلمىجحوم سلمىجحوم سلمى20221117202211172022111720221117

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-05جحي محمدجحي محمدجحي محمدجحي محمد20221449202214492022144920221449

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-17حرود اميانحرود اميانحرود اميانحرود اميان20221508202215082022150820221508

20221306202213062022130620221306àحسون هنيàحسون هنيàحسون هنيà1999-10-10حسون هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-21حسوين لبىنحسوين لبىنحسوين لبىنحسوين لبىن20221432202214322022143220221432

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-10-25حيص Mٔسامةحيص Mٔسامةحيص Mٔسامةحيص Mٔسامة20221536202215362022153620221536

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-24حطاب زي�بحطاب زي�بحطاب زي�بحطاب زي�ب20221433202214332022143320221433

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-04-02حكويش فاطمة الزهراءحكويش فاطمة الزهراءحكويش فاطمة الزهراءحكويش فاطمة الزهراء20221092202210922022109220221092

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-08-17محداين Mٔيوبمحداين Mٔيوبمحداين Mٔيوبمحداين Mٔيوب20221065202210652022106520221065

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-12-25محراين سCناءمحراين سCناءمحراين سCناءمحراين سCناء20221134202211342022113420221134

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-03-24محريوش �مسنيمحريوش �مسنيمحريوش �مسنيمحريوش �مسني20221474202214742022147420221474

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-01-23محميو Mٔمميةمحميو Mٔمميةمحميو Mٔمميةمحميو Mٔممية20221084202210842022108420221084

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-03-04حSان هاجرحSان هاجرحSان هاجرحSان هاجر20221468202214682022146820221468

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-03-01حSكرار املهديحSكرار املهديحSكرار املهديحSكرار املهدي20221354202213542022135420221354

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-08-04ح_دة سهامح_دة سهامح_دة سهامح_دة سهام20221061202210612022106120221061

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-06-�21الص �سني�الص �سني�الص �سني�الص �سني20221487202214872022148720221487

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-08-�02اوة سعد�اوة سعد�اوة سعد�اوة سعد20221178202211782022117820221178

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-27خربوش شC·ءخربوش شC·ءخربوش شC·ءخربوش شC·ء20221210202212102022121020221210

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-07خصيل امحمدخصيل امحمدخصيل امحمدخصيل امحمد20221518202215182022151820221518

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-01-01خضار tوsرخضار tوsرخضار tوsرخضار tوsر20221137202211372022113720221137

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-08-�14الف tوsر�الف tوsر�الف tوsر�الف tوsر20221181202211812022118120221181

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-05خوي بدرخوي بدرخوي بدرخوي بدر20221448202214482022144820221448

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-05-29د�اميي Mٔمحدد�اميي Mٔمحدد�اميي Mٔمحدد�اميي Mٔمحد20221371202213712022137120221371

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-20درو�ش جنوىدرو�ش جنوىدرو�ش جنوىدرو�ش جنوى20221545202215452022154520221545

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-03-09دريدي Mٔمميةدريدي Mٔمميةدريدي Mٔمميةدريدي Mٔممية20221355202213552022135520221355

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-14دعيدعيدعيدعيلكلكلكلك عبد��د عبد��د عبد��د عبد��د20221282202212822022128220221282

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-12-16دهايب فاطمة الزهراءدهايب فاطمة الزهراءدهايب فاطمة الزهراءدهايب فاطمة الزهراء20221553202215532022155320221553

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-06دينار ليىلدينار ليىلدينار ليىلدينار ليىل20221383202213832022138320221383

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-28ذهباين مرميذهباين مرميذهباين مرميذهباين مرمي20221262202212622022126220221262

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-12-17راشCيدي ابÅسامراشCيدي ابÅسامراشCيدي ابÅسامراشCيدي ابÅسام20221046202210462022104620221046

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-04-11رqاوي �دجيةرqاوي �دجيةرqاوي �دجيةرqاوي �دجية20221476202214762022147620221476

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-09-12ر�اوي محمدر�اوي محمدر�اوي محمدر�اوي محمد20221112202211122022111220221112

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-04-22رزقوهللا سك_نةرزقوهللا سك_نةرزقوهللا سك_نةرزقوهللا سك_نة20221244202212442022124420221244

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-30رزوق اميانرزوق اميانرزوق اميانرزوق اميان20221549202215492022154920221549

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-12-01رزوق حسCناءرزوق حسCناءرزوق حسCناءرزوق حسCناء20221550202215502022155020221550

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-05رشد سهامرشد سهامرشد سهامرشد سهام20221404202214042022140420221404

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-12-28رشCيد ٕاtرامرشCيد ٕاtرامرشCيد ٕاtرامرشCيد ٕاtرام20221557202215572022155720221557

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-03-31رضا خورضا خورضا خورضا خو����20221150202211502022115020221150

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-04-23رضوان ليىلرضوان ليىلرضوان ليىلرضوان ليىل20221245202212452022124520221245

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-03-06رف_ق انتصاررف_ق انتصاررف_ق انتصاررف_ق انتصار20221576202215762022157620221576

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-23رف_ق محمدرف_ق محمدرف_ق محمدرف_ق محمد20221298202212982022129820221298

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-04روشدي �دجيةروشدي �دجيةروشدي �دجيةروشدي �دجية20221327202213272022132720221327

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-12رئيف معادرئيف معادرئيف معادرئيف معاد20221310202213102022131020221310

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-01زايك Mٔمميةزايك Mٔمميةزايك Mٔمميةزايك Mٔممية20221161202211612022116120221161

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-04-18زبري عبدهللازبري عبدهللازبري عبدهللازبري عبدهللا20221240202212402022124020221240

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-07زروق محمدزروق محمدزروق محمدزروق محمد20221426202214262022142620221426
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-09زيك مرميزيك مرميزيك مرميزيك مرمي20221305202213052022130520221305

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-13زtمي ليىلزtمي ليىلزtمي ليىلزtمي ليىل20221341202213412022134120221341

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-02-06زلزويل شC·ءزلزويل شC·ءزلزويل شC·ءزلزويل شC·ء20221350202213502022135020221350

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-07-21ز�زون وسامز�زون وسامز�زون وسامز�زون وسام20221020202210202022102020221020

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-03-15زهران حSانزهران حSانزهران حSانزهران حSان20221472202214722022147220221472

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-07-29زهري فاطمة الزهراءزهري فاطمة الزهراءزهري فاطمة الزهراءزهري فاطمة الزهراء20221058202210582022105820221058

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-16زواين شC·ءزواين شC·ءزواين شC·ءزواين شC·ء20221390202213902022139020221390

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-15زوريك رqاءزوريك رqاءزوريك رqاءزوريك رqاء20221207202212072022120720221207

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-10-07زيند#ن املهديزيند#ن املهديزيند#ن املهديزيند#ن املهدي20221531202215312022153120221531

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-14سابق اخلريات مSالسابق اخلريات مSالسابق اخلريات مSالسابق اخلريات مSال20221572202215722022157220221572

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-07سام_ة Mٔرسالنسام_ة Mٔرسالنسام_ة Mٔرسالنسام_ة Mٔرسالن20221459202214592022145920221459

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-08-16سCبويل ضياء الرحامنسCبويل ضياء الرحامنسCبويل ضياء الرحامنسCبويل ضياء الرحامن20221107202211072022110720221107

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-23رسرسرسرسي زهريةي زهريةي زهريةي زهرية20221455202214552022145520221455

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-30رسرسرسرسيبط صالح ا�#نيبط صالح ا�#نيبط صالح ا�#نيبط صالح ا�#ن20221515202215152022151520221515

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-03-05سعدان هبةسعدان هبةسعدان هبةسعدان هبة20221469202214692022146920221469

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-19سعدون شC·ءسعدون شC·ءسعدون شC·ءسعدون شC·ء20221413202214132022141320221413

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-02سعود زي�بسعود زي�بسعود زي�بسعود زي�ب20221266202212662022126620221266

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-24سعيد زهورسعيد زهورسعيد زهورسعيد زهور20221288202212882022128820221288

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-09-19سقى سلمىسقى سلمىسقى سلمىسقى سلمى20221114202211142022111420221114

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-09سكراطي سلمىسكراطي سلمىسكراطي سلمىسكراطي سلمى20221385202213852022138520221385

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-05-04سكني مرميسكني مرميسكني مرميسكني مرمي20221367202213672022136720221367

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-12-24سالم اميانسالم اميانسالم اميانسالم اميان20221133202211332022113320221133

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-07سل·ين مرميسل·ين مرميسل·ين مرميسل·ين مرمي20221517202215172022151720221517

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-09-18مستال هدىمستال هدىمستال هدىمستال هدى20221113202211132022111320221113

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-03-18مسيمسيمسيمسيحححح هند هند هند هند20221473202214732022147320221473

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-07-18س�Vل زي�بس�Vل زي�بس�Vل زي�بس�Vل زي�ب20221493202214932022149320221493

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-07-08سهمي مرميسهمي مرميسهمي مرميسهمي مرمي20221384202213842022138420221384

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-30سCيقل سك_نةسCيقل سك_نةسCيقل سك_نةسCيقل سك_نة20221301202213012022130120221301

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-07-02شادل معرشادل معرشادل معرشادل معر20221491202214912022149120221491

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-08شانون اميانشانون اميانشانون اميانشانون اميان20221406202214062022140620221406

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-11-16شايب الراس زي�بشايب الراس زي�بشايب الراس زي�بشايب الراس زي�ب20221042202210422022104220221042

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-07-05رشاط خورشاط خورشاط خورشاط خو����20221492202214922022149220221492

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-10شعنون سلمىشعنون سلمىشعنون سلمىشعنون سلمى20221206202212062022120620221206

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-11-25شق_ق ٕارشافشق_ق ٕارشافشق_ق ٕارشافشق_ق ٕارشاف20221200202212002022120020221200

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-10-20شكراد إالدر�يس صفاءشكراد إالدر�يس صفاءشكراد إالدر�يس صفاءشكراد إالدر�يس صفاء20221119202211192022111920221119

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-16شكري مرميشكري مرميشكري مرميشكري مرمي20221463202214632022146320221463

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-09-26شكري نوالشكري نوالشكري نوالشكري نوال20221010202210102022101020221010

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-12شكور سك_نةشكور سك_نةشكور سك_نةشكور سك_نة20221218202212182022121820221218

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-05-06شCياج فاطمة الزهراءشCياج فاطمة الزهراءشCياج فاطمة الزهراءشCياج فاطمة الزهراء20221368202213682022136820221368

20221382202213822022138220221382àليq وبVZشàليq وبVZشàليq وبVZشàليq وبVZ2000-07-06ش((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-28شCييك MٔمميةشCييك MٔمميةشCييك MٔمميةشCييك Mٔممية20221548202215482022154820221548

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-22صاUر احسانصاUر احسانصاUر احسانصاUر احسان20221333202213332022133320221333

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-06-25صاحب بديعةصاحب بديعةصاحب بديعةصاحب بديعة20221488202214882022148820221488

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-09-06صادق خوصادق خوصادق خوصادق خو����20221110202211102022111020221110

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-08-10صادق رحيابصادق رحيابصادق رحيابصادق رحياب20221007202210072022100720221007

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-04-01صادق فريدةصادق فريدةصادق فريدةصادق فريدة20221151202211512022115120221151

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-07-08صانZب محمد MٔمنيصانZب محمد MٔمنيصانZب محمد MٔمنيصانZب محمد Mٔمني20221171202211712022117120221171

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-10-14صا#ر Mٔسامءصا#ر Mٔسامءصا#ر Mٔسامءصا#ر Mٔسامء20221533202215332022153320221533

030الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-03-31صبور شC·ءصبور شC·ءصبور شC·ءصبور شC·ء20221583202215832022158320221583
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-10-27صبري �در�يس ر�ابصبري �در�يس ر�ابصبري �در�يس ر�ابصبري �در�يس ر�اب20221537202215372022153720221537

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-01حصحصحصحصري Mٔسامةري Mٔسامةري Mٔسامةري Mٔسامة20221292202212922022129220221292

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-06-04صديق خوصديق خوصديق خوصديق خو����20221484202214842022148420221484

20221131202211312022113120221131àصديق سهيàصديق سهيàصديق سهيà1997-12-06صديق سهي((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-11رصرصرصرصحيحيحيحي tوsر tوsر tوsر tوsر20221308202213082022130820221308

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-14صفوان زهريةصفوان زهريةصفوان زهريةصفوان زهرية20221256202212562022125620221256

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-12-24صقSض زي�بصقSض زي�بصقSض زي�بصقSض زي�ب20221556202215562022155620221556

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-28صالح ا�#ن *يلصالح ا�#ن *يلصالح ا�#ن *يلصالح ا�#ن *يل20221278202212782022127820221278

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-10-09صلحي هدىصلحي هدىصلحي هدىصلحي هدى20221024202210242022102420221024

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-11-15صيد مرميصيد مرميصيد مرميصيد مرمي20221197202211972022119720221197

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-11ضضوضضوضضوضضوخخخخ مSال مSال مSال مSال20221570202215702022157020221570

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-10-22طاليب خوطاليب خوطاليب خوطاليب خو����20221422202214222022142220221422

20221176202211762022117620221176àطاهري هنيàطاهري هنيàطاهري هنيà1998-07-22طاهري هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-08طاهريي ططاهريي ططاهريي ططاهريي طهههه20221314202213142022131420221314

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-17طاÒشة شC·ءطاÒشة شC·ءطاÒشة شC·ءطاÒشة شC·ء20221464202214642022146420221464

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-23طاليب جنوىطاليب جنوىطاليب جنوىطاليب جنوى20221546202215462022154620221546

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-20طوزر tوsرطوزر tوsرطوزر tوsرطوزر tوsر20221439202214392022143920221439

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-23*اطري ملياء*اطري ملياء*اطري ملياء*اطري ملياء20221335202213352022133520221335

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-13*امر عزالعرب*امر عزالعرب*امر عزالعرب*امر عزالعرب20221317202213172022131720221317

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-10*اين سعيدة*اين سعيدة*اين سعيدة*اين سعيدة20221216202212162022121620221216

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-12-03*ايلول اسامء*ايلول اسامء*ايلول اسامء*ايلول اسامء20221011202210112022101120221011

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-09عبد الفاضل جنوىعبد الفاضل جنوىعبد الفاضل جنوىعبد الفاضل جنوى20221519202215192022151920221519

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-10-15عبد÷يل tرميةعبد÷يل tرميةعبد÷يل tرميةعبد÷يل tرمية20221118202211182022111820221118

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-03عبدو حسCناءعبدو حسCناءعبدو حسCناءعبدو حسCناء20221253202212532022125320221253

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-10-15عبيد سامحعبيد سامحعبيد سامحعبيد سامح20221419202214192022141920221419

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-08-03عبيدي رqاءعبيدي رqاءعبيدي رqاءعبيدي رqاء20221006202210062022100620221006

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-17جعاين خوجعاين خوجعاين خوجعاين خو����20221320202213202022132020221320

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-29عريف هللا ايوبعريف هللا ايوبعريف هللا ايوبعريف هللا ايوب20221212202212122022121220221212

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-03-31عشلوج عفافعشلوج عفافعشلوج عفافعشلوج عفاف20221239202212392022123920221239

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-04-30عطران فاطمة الزهراءعطران فاطمة الزهراءعطران فاطمة الزهراءعطران فاطمة الزهراء20221248202212482022124820221248

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-09عق_دة بعق_دة بعق_دة بعق_دة بثثثثSZةSZةSZةSZة20221304202213042022130420221304

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-03-08عگà �سنيعگà �سنيعگà �سنيعگà �سني20221233202212332022123320221233

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-07-14*لقمة عز#زة*لقمة عز#زة*لقمة عز#زة*لقمة عز#زة20221103202211032022110320221103

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-01-24*لوش سلمى*لوش سلمى*لوش سلمى*لوش سلمى20221563202215632022156320221563

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-01-24*لوش صف_ة*لوش صف_ة*لوش صف_ة*لوش صف_ة20221562202215622022156220221562

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-13عامد صف_ةعامد صف_ةعامد صف_ةعامد صف_ة20221430202214302022143020221430

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-03عامرة هندعامرة هندعامرة هندعامرة هند20221425202214252022142520221425

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-21معري tرميمعري tرميمعري tرميمعري tرمي20221511202215112022151120221511

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-02-11عناوي اtرامعناوي اtرامعناوي اtرامعناوي اtرام20221089202210892022108920221089

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-04-01عيان حمسنعيان حمسنعيان حمسنعيان حمسن20221359202213592022135920221359

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))Á14-07-1996ازي شC·ءÁازي شC·ءÁازي شC·ءÁازي شC·ء20221055202210552022105520221055

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-08غريب وفاءغريب وفاءغريب وفاءغريب وفاء20221315202213152022131520221315

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-01-13غرييب سام_ةغرييب سام_ةغرييب سام_ةغرييب سام_ة20221139202211392022113920221139

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-08غزيل امميةغزيل امميةغزيل امميةغزيل اممية20221501202215012022150120221501

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-03-19غنام ليىلغنام ليىلغنام ليىلغنام ليىل20221235202212352022123520221235

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-11فاضل محزةفاضل محزةفاضل محزةفاضل محزة20221307202213072022130720221307

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1993-09-09فاطمة الزهراء املنصوريفاطمة الزهراء املنصوريفاطمة الزهراء املنصوريفاطمة الزهراء املنصوري20221009202210092022100920221009

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-29ف�اح ايةف�اح ايةف�اح ايةف�اح اية20221528202215282022152820221528

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-12-01ف�اح عبدالصمدف�اح عبدالصمدف�اح عبدالصمدف�اح عبدالصمد20221130202211302022113020221130
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قا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةقا*ة املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةمركز املباراةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةاملد#رية إالقلمييةالتخصصالتخصصالتخصصالتخصص�رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �رخي �زد�د �مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سب�مس وال�سبرمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان رمق �م��ان 

�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-10-19ف�ف�ف�ف�حححح اخلري خو اخلري خو اخلري خو اخلري خو����20221193202211932022119320221193

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-09-13ف�حي �دجيةف�حي �دجيةف�حي �دجيةف�حي �دجية20221409202214092022140920221409

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-07-05جفجفجفجفادي ملياءادي ملياءادي ملياءادي ملياء20221267202212672022126720221267

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-02-03فدوى ي فدوىفدوى ي فدوىفدوى ي فدوىفدوى ي فدوى20221226202212262022122620221226

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-10-10فرح مSالفرح مSالفرح مSالفرح مSال20221532202215322022153220221532

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-11-26فر�ات نورةفر�ات نورةفر�ات نورةفر�ات نورة20221201202212012022120120221201

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-09-21فرحون *ادلفرحون *ادلفرحون *ادلفرحون *ادل20221039202210392022103920221039

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-03-22فردو لبىنفردو لبىنفردو لبىنفردو لبىن20221031202210312022103120221031

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-08-22فريض Mٔمميةفريض Mٔمميةفريض Mٔمميةفريض Mٔممية20221182202211822022118220221182

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-08-08فر�يض زي�بفر�يض زي�بفر�يض زي�بفر�يض زي�ب20221397202213972022139720221397

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-03فريندي وصالفريندي وصالفريندي وصالفريندي وصال20221254202212542022125420221254

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-01فضييل انورفضييل انورفضييل انورفضييل انور20221337202213372022133720221337

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-02-18فالح غزالنفالح غزالنفالح غزالنفالح غزالن20221090202210902022109020221090

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-15فSان سلوىفSان سلوىفSان سلوىفSان سلوى20221507202215072022150720221507

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-16فهمي توف_قفهمي توف_قفهمي توف_قفهمي توف_ق20221257202212572022125720221257

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-06فهمي رشوقفهمي رشوقفهمي رشوقفهمي رشوق20221313202213132022131320221313

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-04-25ففففؤؤؤؤادي حسامادي حسامادي حسامادي حسام20221052202210522022105220221052

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-08-18قامسي ��ساءقامسي ��ساءقامسي ��ساءقامسي ��ساء20221066202210662022106620221066

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-08-29قامسي ع£نقامسي ع£نقامسي ع£نقامسي ع£ن20221513202215132022151320221513

20221454202214542022145420221454àقامسي هنيàقامسي هنيàقامسي هنيà2001-01-12قامسي هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-12-19قدار صوف_اقدار صوف_اقدار صوف_اقدار صوف_ا20221079202210792022107920221079

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-01-30قدوري Mٔمميةقدوري Mٔمميةقدوري Mٔمميةقدوري Mٔممية20221143202211432022114320221143

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-01-04قريف سCناءقريف سCناءقريف سCناءقريف سCناء20221013202210132022101320221013

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-11-17قÛي ف�ي�ةقÛي ف�ي�ةقÛي ف�ي�ةقÛي ف�ي�ة20221126202211262022112620221126

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-20مقمقمقمقحي شC·ءحي شC·ءحي شC·ءحي شC·ء20221527202215272022152720221527

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-04-07قوqان سارةقوqان سارةقوqان سارةقوqان سارة20221015202210152022101520221015

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-12-07اكمل ايوباكمل ايوباكمل ايوباكمل ايوب20221551202215512022155120221551

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t19-07-2001باب ع£نtباب ع£نtباب ع£نtباب ع£ن20221495202214952022149520221495

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t19-07-2001باب معادtباب معادtباب معادtباب معاد20221494202214942022149420221494

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t21-10-1998بريي محزةtبريي محزةtبريي محزةtبريي محزة20221194202211942022119420221194

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t11-04-1997ردول بوعزةtردول بوعزةtردول بوعزةtردول بوعزة20221093202210932022109320221093

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t08-06-2001رماج زي�بtرماج زي�بtرماج زي�بtرماج زي�ب20221485202214852022148520221485

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t22-10-1997روايل �دجيةtروايل �دجيةtروايل �دجيةtروايل �دجية20221120202211202022112020221120

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t17-12-2001رميي ملياءtرميي ملياءtرميي ملياءtرميي ملياء20221554202215542022155420221554

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t23-06-1999ريtريtريtريرنرنرنرن مرمي مرمي مرمي مرمي20221259202212592022125920221259

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-12-12كاملو جنوىكاملو جنوىكاملو جنوىكاملو جنوى20221078202210782022107820221078

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-04-18مكمكمكمكتاس عز#زةتاس عز#زةتاس عز#زةتاس عز#زة20221032202210322022103220221032

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-01-18كنطاري وصالكنطاري وصالكنطاري وصالكنطاري وصال20221049202210492022104920221049

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-07-31كنعان عبد اجلليلكنعان عبد اجلليلكنعان عبد اجلليلكنعان عبد اجلليل20221059202210592022105920221059

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))t16-02-1998ورqا نعميةtورqا نعميةtورqا نعميةtورqا نعمية20221144202211442022114420221144

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-05-16كZسان �سنيكZسان �سنيكZسان �سنيكZسان �سني20221157202211572022115720221157

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-12محلاميص ام_نةمحلاميص ام_نةمحلاميص ام_نةمحلاميص ام_نة20221340202213402022134020221340

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-10محلرو مونةمحلرو مونةمحلرو مونةمحلرو مونة20221215202212152022121520221215

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-29لعز#ز محزةلعز#ز محزةلعز#ز محزةلعز#ز محزة20221290202212902022129020221290

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-03-14لغفريي محمودلغفريي محمودلغفريي محمودلغفريي محمود20221580202215802022158020221580

20221289202212892022128920221289àلفدييل هنيàلفدييل هنيàلفدييل هنيà1999-08-26لفدييل هني((((طر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداريMٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔ)))) يكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارةCن امسUيكCن امسUيكCن امسUيكCن امسUهبهبهبهبGGGG015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي ا

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-11-22لكوارطي دونيالكوارطي دونيالكوارطي دونيالكوارطي دونيا20221075202210752022107520221075

004الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-11-17ملاع سف_انملاع سف_انملاع سف_انملاع سف_ان20221074202210742022107420221074

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-08-03ملراين Mٔمميةملراين Mٔمميةملراين Mٔمميةملراين Mٔممية20221179202211792022117920221179
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-02-21ملزاوي نورةملزاوي نورةملزاوي نورةملزاوي نورة20221229202212292022122920221229

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-06-21ملكميل شC·ءملكميل شC·ءملكميل شC·ءملكميل شC·ء20221166202211662022116620221166

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-03-12لو^ت الو^ت الو^ت الو^ت ارسرسرسرساءاءاءاء20221091202210912022109120221091

001الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1994-02-24لوز Mٔسامءلوز Mٔسامءلوز Mٔسامءلوز Mٔسامء20221014202210142022101420221014

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-11-01لوضيفة زي�بلوضيفة زي�بلوضيفة زي�بلوضيفة زي�ب20221124202211242022112420221124

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-13لوماين ٕاtراملوماين ٕاtراملوماين ٕاtراملوماين ٕاtرام20221429202214292022142920221429

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-06-13م شور هدىم شور هدىم شور هدىم شور هدى20221486202214862022148620221486

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-24مرتازي اtراممرتازي اtراممرتازي اtراممرتازي اtرام20221345202213452022134520221345

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-02-05جمجمجمجميد فاطمةيد فاطمةيد فاطمةيد فاطمة20221349202213492022134920221349

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-01جمجمجمجميدي فاطمة الزهراءيدي فاطمة الزهراءيدي فاطمة الزهراءيدي فاطمة الزهراء20221203202212032022120320221203

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-19حملييل ايوبحملييل ايوبحملييل ايوبحملييل ايوب20221342202213422022134220221342

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-10-04خمخمخمخمتاري شC·ءتاري شC·ءتاري شC·ءتاري شC·ء20221190202211902022119020221190

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-01-26خمخمخمخمتاري يوسفتاري يوسفتاري يوسفتاري يوسف20221221202212212022122120221221

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-25خمخمخمخملص معرلص معرلص معرلص معر20221324202213242022132420221324

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-03خمخمخمخمنت Mٔسامءنت Mٔسامءنت Mٔسامءنت Mٔسامء20221205202212052022120520221205

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-30مدtور ارق_ةمدtور ارق_ةمدtور ارق_ةمدtور ارق_ة20221347202213472022134720221347

029الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2002-02-28مرابط راضيةمرابط راضيةمرابط راضيةمرابط راضية20221575202215752022157520221575

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-05-08مراد محمد ر�مراد محمد ر�مراد محمد ر�مراد محمد ر�ضضضض20221481202214812022148120221481

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-02-18مرqان جهرمرqان جهرمرqان جهرمرqان جهر20221351202213512022135120221351

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-06-28مرqاين خومرqاين خومرqاين خومرqاين خو����20221378202213782022137820221378

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-10مرزوك tوsرمرزوك tوsرمرزوك tوsرمرزوك tوsر20221428202214282022142820221428

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-12-21مريض wسمةمريض wسمةمريض wسمةمريض wسمة20221047202210472022104720221047

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-10-08مريض فاطمةمريض فاطمةمريض فاطمةمريض فاطمة20221303202213032022130320221303

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-20مز�ين زtر�ءمز�ين زtر�ءمز�ين زtر�ءمز�ين زtر�ء20221331202213312022133120221331

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-02-12مسا*د ٕاحسانمسا*د ٕاحسانمسا*د ٕاحسانمسا*د ٕاحسان20221461202214612022146120221461

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-07-09مساكوي ام_نةمساكوي ام_نةمساكوي ام_نةمساكوي ام_نة20221102202211022022110220221102

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-10-13مسك_ين حفصةمسك_ين حفصةمسك_ين حفصةمسك_ين حفصة20221418202214182022141820221418

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-07-15مسCناوي tوøرمسCناوي tوøرمسCناوي tوøرمسCناوي tوøر20221173202211732022117320221173

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-09-07معام_ل زهريةمعام_ل زهريةمعام_ل زهريةمعام_ل زهرية20221111202211112022111120221111

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-04-19مغويس مليكةمغويس مليكةمغويس مليكةمغويس مليكة20221363202213632022136320221363

016الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-13مSيع زي�بمSيع زي�بمSيع زي�بمSيع زي�ب20221318202213182022131820221318

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-12-27مود#ن ملياءمود#ن ملياءمود#ن ملياءمود#ن ملياء20221336202213362022133620221336

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-08-21موزون فاطمة الزهراءموزون فاطمة الزهراءموزون فاطمة الزهراءموزون فاطمة الزهراء20221401202214012022140120221401

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-17موطيب �سVZةموطيب �سVZةموطيب �سVZةموطيب �سVZة20221438202214382022143820221438

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-11-25موI° يوسفموI° يوسفموI° يوسفموI° يوسف20221325202213252022132520221325

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))I27-06-2001تيIتيIتيIتيجججج ع£ن ع£ن ع£ن ع£ن20221490202214902022149020221490

018الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))I23-02-2000° مSالI° مSالI° مSالI° مSال20221352202213522022135220221352

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))I30-06-2000صيIصيIصيIصيحححح جنوى جنوى جنوى جنوى20221381202213812022138120221381

012الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))I27-01-1999صري MٔيوبIصري MٔيوبIصري MٔيوبIصري Mٔيوب20221222202212222022122220221222

026الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))I19-08-2001فع MٔمينIفع MٔمينIفع MٔمينIفع Mٔمين20221509202215092022150920221509

020الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))I31-07-2000فع سلمىIفع سلمىIفع سلمىIفع سلمى20221395202213952022139520221395

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-07-15ن _ل فاطمة الزهراءن _ل فاطمة الزهراءن _ل فاطمة الزهراءن _ل فاطمة الزهراء20221034202210342022103420221034

005الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-02-07جنمي �جنمي �جنمي �جنمي �رسرسرسرس20221087202210872022108720221087

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-09-24حنحنحنحناس Mٔميناس Mٔميناس Mٔميناس Mٔمين20221115202211152022111520221115

017الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-01-�06رZqيس �دجية�رZqيس �دجية�رZqيس �دجية�رZqيس �دجية20221339202213392022133920221339

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-12-�22شCيط جنوى�شCيط جنوى�شCيط جنوى�شCيط جنوى20221442202214422022144220221442

010الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-09-09نصري يوسفنصري يوسفنصري يوسفنصري يوسف20221185202211852022118520221185

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-05-31نعمي فاطمةنعمي فاطمةنعمي فاطمةنعمي فاطمة20221251202212512022125120221251

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-07-20نعمي tوsرنعمي tوsرنعمي tوsرنعمي tوsر20221496202214962022149620221496
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�(ة) �����ف ا����ل دا�ل ���� ا�راء، ��ن ذ�ك ���.� (� � ��- ا���ر�! ن ! �زة ا��وا�ف ا������ أو أ � و, �� إ�(�رو� � أ�رى دا�ل �ر(ز ا�راء، و�' !��� �� إذا �م $#ط ! �زة ا���ر /��  
�ن �وا��1 ا�� �ز ا��#�رات ا��#�راة. 2� �� .�#ر !��� 5ش، و3  ,

��ء ا���ر�! ن ا���#و� ن 3�� �ز ا��3#�رات ا�(��# � ��#�ر �ت �وظ ف ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت - �و�#ر 2022,3:!� 9#

'����#�راة �وظ ف...... ا8طر ا��ظ�� � �6(�د � �ت ا���و � ���ر# � و ا��(و ن ا���ص #���در, ن وأطر ا�د�م اداري وا��ر#وي و ا3��
ا8(�د � � ا���و � ���ر# � وا��(و ن ����: .........ا�دارا�# $�ء - ,ط�ت................................................................................

ھ�م �دا:
 ��رى ا��3#�رات ا�(��# �  وم ا8!د 27 �و�#ر 2022 و �. ن ��- ا���ر�!�ت وا���ر�! ن ا�!$ور إ�- �ر(ز ا��#�راة #�1ف ,��� �#ل ا��و� ت ا�@.�' �3ط?ق ا��3#�ر �1!و# ن #��#ط��� 

028الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-11-17نقري محزةنقري محزةنقري محزةنقري محزة20221544202215442022154420221544

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-06-30هنيد يوسفهنيد يوسفهنيد يوسفهنيد يوسف20221264202212642022126420221264

024الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-05-07هنمي �رسىهنمي �رسىهنمي �رسىهنمي �رسى20221480202214802022148020221480

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-03نويس Mٔسامةنويس Mٔسامةنويس Mٔسامةنويس Mٔسامة20221447202214472022144720221447

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-07-28نياwيس املهدينياwيس املهدينياwيس املهدينياwيس املهدي20221057202210572022105720221057

021الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-08-24نزيار �دجيةنزيار �دجيةنزيار �دجيةنزيار �دجية20221402202214022022140220221402

011الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-12-27هابطي معرهابطي معرهابطي معرهابطي معر20221211202212112022121120221211

009الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-07-14هدوي اميانهدوي اميانهدوي اميانهدوي اميان20221172202211722022117220221172

022الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-11-01هروال tوsرهروال tوsرهروال tوsرهروال tوsر20221423202214232022142320221423

013الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-04-22واtرمي اسامءواtرمي اسامءواtرمي اسامءواtرمي اسامء20221242202212422022124220221242

003الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1996-01-18وامعسو tرميةوامعسو tرميةوامعسو tرميةوامعسو tرمية20221048202210482022104820221048

014الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-08-07وqدي مرميوqدي مرميوqدي مرميوqدي مرمي20221280202212802022128020221280

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-06-25وردي رشوقوردي رشوقوردي رشوقوردي رشوق20221489202214892022148920221489

025الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-05-10وشام يو�سوشام يو�سوشام يو�سوشام يو�س20221482202214822022148220221482

008الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1998-03-17وفري سهيلوفري سهيلوفري سهيلوفري سهيل20221148202211482022114820221148

019الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2000-06-06وtرمي مرميوtرمي مرميوtرمي مرميوtرمي مرمي20221373202213732022137320221373

027الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-09-15وهباين هدىوهباين هدىوهباين هدىوهباين هدى20221521202215212022152120221521

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-10-�26سني صفاء�سني صفاء�سني صفاء�سني صفاء20221123202211232022112320221123

007الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-11-�28سني سلمى�سني سلمى�سني سلمى�سني سلمى20221129202211292022112920221129

015الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1999-09-02يظهر مىنيظهر مىنيظهر مىنيظهر مىن20221293202212932022129320221293

002الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1995-07-26يعال مرمييعال مرمييعال مرمييعال مرمي20221035202210352022103520221035

023الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))2001-01-05يعZش رشCيدةيعZش رشCيدةيعZش رشCيدةيعZش رشCيدة20221450202214502022145020221450

006الالالالثثثثانوية التانوية التانوية التانوية الت����ٔهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي أهيلية وادي اGGGGهبهبهبهبUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكUن امسCيكملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ملحقو �ق�صاد وإالدارة ((((Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�Mٔطر ا�معمعمعمع إالداري إالداري إالداري إالداري))))1997-08-01يالن زهرييالن زهرييالن زهرييالن زهري20221105202211052022110520221105
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