
ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

ي 
تخصص مزدوج: التعليم االبتدائ 

مزدوججيبو نهيلة43818 العيون1

مزدوجمكريني نهيلة43778 العيون2

مزدوجايت سي احماد غزالن43749 العيون3

مزدوجبلعسري مريم43768 العيون4

مزدوجدهباني حفيظة43760 العيون5

مزدوجزهواني لبنى43763 العيون6

مزدوجايت المختار وفاء43819 العيون7

مزدوجلغفيري فاطمة الزهراء43867 العيون8

مزدوجأقبال  وئام43780 العيون9

مزدوجايت بابا عروب حكيمة43857 العيون10

مزدوجعياش هجر43901 العيون11

مزدوجاسمين فاطمة43751 العيون12

مزدوجالموساوي فاطمتو43810 العيون13

مزدوجبضاض امين43804 العيون14

مزدوجانقلوب فاطمة43909 العيون15

6 عىل 1الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

ي 
تخصص مزدوج: التعليم االبتدائ 

مزدوجهدار اميمة44016 بوجدور1

مزدوجلطيف سناء44094 بوجدور2

مزدوجابنما هاجر44042 بوجدور3

مزدوجمطيع حفيظة44033 بوجدور4

مزدوجسباغ كريمة44034 بوجدور5

مزدوجلكيحل  خديجة44072 بوجدور6

مزدوجايت بال فاطمة الزهراء44030 بوجدور7

مزدوجايوب ماجدة43766 بوجدور8

مزدوجيكور عبد اللطيف44011 بوجدور9

مزدوجارميتي حسناء43980 بوجدور10

مزدوجبوالفروع فاطمة44088 بوجدور11

مزدوجبشي نجاة44084 بوجدور12

مزدوجالسعيدي اميمة44037 بوجدور13

مزدوجايوب  مليكة44044 بوجدور14

مزدوججاللي امنة43898 بوجدور15

مزدوجابالضي احالم44002 بوجدور16

مزدوجوندوري ماجدة43963 بوجدور17

مزدوجمرزوقي امل43993 بوجدور18

مزدوجالرافعة سهام44050 بوجدور19

مزدوججبلي زهرة43954 بوجدور20

6 عىل 2الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

ي 
تخصص مزدوج: التعليم االبتدائ 

مزدوجادبابا لطيفة43895 بوجدور21

مزدوجمعروف خديجة44196 بوجدور22

مزدوجمجاط أيوب44075 بوجدور23

مزدوجالمغزل سهام44025 بوجدور24

مزدوجالصنوبي  خديجة43953 بوجدور25

مزدوججوماني فاطمة44120 بوجدور26

مزدوجبردالليل رغية43864 بوجدور27

مزدوجنبولسي  سناء44069 بوجدور28

مزدوجالدواسي سكينة44082 بوجدور29

مزدوجبومكو خديجة44092 بوجدور30

مزدوجامهيمار مفيدة43883 بوجدور31

مزدوجالغزلي خولة44104 بوجدور32

مزدوجالحرمالي فاطمة الزهراء44200 بوجدور33

مزدوجابن قاسم نهيلة44087 بوجدور34

مزدوجعابدي سليمة44049 بوجدور35

مزدوجلمغوفل عبدهللا44052 بوجدور36

مزدوجالكانة  زينب43999 بوجدور37

مزدوجيبسا رشيدة44148 بوجدور38

مزدوجبوالحسن فاطمة43945 بوجدور39

مزدوجلحنيني حمزة43759 بوجدور40

6 عىل 3الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

ي 
تخصص مزدوج: التعليم االبتدائ 

مزدوجالفويرس لمينة44089 بوجدور41

مزدوجالشاوي نهيلة43798 بوجدور42

مزدوجأنزار محمد44003 بوجدور43

6 عىل 4الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

ي 
تخصص مزدوج: التعليم االبتدائ 

مزدوجالحميدي مريم44203 السمارة1

مزدوجشطري فدوى44215 السمارة2

مزدوججمال حياة44159 السمارة3

مزدوجبعال لحجيلة44198 السمارة4

مزدوجعوبا عمار44168 السمارة5

مزدوجطمى حنان43823 السمارة6

6 عىل 5الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

ي 
تخصص مزدوج: التعليم االبتدائ 

مزدوجزاير سهام43918 طرفاية1

مزدوجهالب عزز43946 طرفاية2

مزدوجعياش كلثوم43939 طرفاية3

مزدوجاموريك محمد43948 طرفاية4

مزدوجاداود هجر43834 طرفاية5

مزدوجإنتصار أشرف43942 طرفاية6

مزدوجالعسلي امحيجيبة43917 طرفاية7

مزدوجمطلوبي وديع43896 طرفاية8

مزدوجانكري سعدية44201 طرفاية9

مزدوجبصوبيط صفاء43928 طرفاية10

مزدوجالزروال  اميمة43922 طرفاية11

6 عىل 6الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان

ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ت. ر

ي 
: التعليم االبتدائ 

*  المديرية 

 تخصص اللغة األمازيغية

العيون أمازيغية ازناك كبيرة 51061 1

العيون أمازيغية ادمولود حفيظة 51115 2

4 عىل 1الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان

ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ت. ر

ي 
: التعليم االبتدائ 

*  المديرية 

 تخصص اللغة األمازيغية

بوجدور أمازيغية أيت القايد أنوار 51095 1

بوجدور أمازيغية اسمري مريم 51096 2

بوجدور أمازيغية ايت خايوسف يونس 51092 3

بوجدور أمازيغية أزكزاو مليكة 51094 4

بوجدور أمازيغية اشهبون  امينة 51102 5

بوجدور أمازيغية اجني زكرياء 51108 6

بوجدور أمازيغية وبريك محمد 51123 7

4 عىل 2الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان

ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ت. ر

ي 
: التعليم االبتدائ 

*  المديرية 

 تخصص اللغة األمازيغية

السمارة أمازيغية بولمال عبدالعالي 51125 1

السمارة أمازيغية ازيوال  خديجة 51120 2

السمارة أمازيغية زني عبدهللا 51122 3

السمارة أمازيغية عيوش  مريم 51111 4

السمارة أمازيغية صبري موراد 51116 5

4 عىل 3الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان

ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ت. ر

ي 
: التعليم االبتدائ 

*  المديرية 

 تخصص اللغة األمازيغية

طرفاية أمازيغية خربوش يوسف 51074 1

طرفاية أمازيغية اصيل مصطفى 51081 2

طرفاية أمازيغية شكور ايوب 51083 3

طرفاية أمازيغية أوطف فاضمة 51084 4

طرفاية أمازيغية عرجي فاطمة الزهراء 51069 5

4 عىل 4الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

االجتماعيات:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

االجتماعياتطبجيو جابر62807 طرفاية1

االجتماعياتالخيرفيه أنس62806 طرفاية2

22 عىل 1الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بية االسالمية:التعليم الثانوي بسلكيه  التر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

التربية االسالميةنونو سعاد62824 طرفاية1

22 عىل 2الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التكنولوجيا:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

التكنولوجيالكيحل محمد62912 بوجدور1

22 عىل 3الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التكنولوجيا:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

التكنولوجياأزناك أيوب62915 السمارة1

22 عىل 4الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

التكنولوجيا:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

التكنولوجيادالحي صالح الدين62914 طرفاية1

22 عىل 5الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

الفلسفة:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

الفلسفةسداتي هجر62819 السمارة1

22 عىل 6الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ياء والكيمياء:التعليم الثانوي بسلكيه  ن الفت 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

الفيزياء والكيمياءنايت اقديم عماد62925 بوجدور1

الفيزياء والكيمياءابتسام اجليبنة62921 بوجدور2

22 عىل 7الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ياء والكيمياء:التعليم الثانوي بسلكيه  ن الفت 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

الفيزياء والكيمياءالخطاط المحجوب62936 السمارة1

الفيزياء والكيمياءطالكة اسماعيل62933 السمارة2

22 عىل 8الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ية:التعليم الثانوي بسلكيه  ن اللغة االنجلت 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة االنجليزيةحسني سميرة62777 بوجدور1

اللغة االنجليزيةكلعي اشراق62765 بوجدور2

اللغة االنجليزيةهالل خالد62764 بوجدور3

اللغة االنجليزيةلحويمد فاطمتو62770 بوجدور4

اللغة االنجليزيةإبد محمد األمين62766 بوجدور5

22 عىل 9الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ية:التعليم الثانوي بسلكيه  ن اللغة االنجلت 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة االنجليزيةبوالحجار  شيماء62798 السمارة1

اللغة االنجليزيةالساعدي فاطمة62779 السمارة2

اللغة االنجليزيةوعباش رشيد62799 السمارة3

اللغة االنجليزيةصابون  ابراهيم62786 السمارة4

اللغة االنجليزيةالمعتزي عائشة62790 السمارة5

22 عىل 10الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

ية:التعليم الثانوي بسلكيه  ن اللغة االنجلت 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة االنجليزيةابوزيد عبدالحكيم62743 طرفاية1

اللغة االنجليزيةالروح ياسمين62754 طرفاية2

اللغة االنجليزيةأبغوغ نجيب62752 طرفاية3

اللغة االنجليزيةمنتصر جميلة62775 طرفاية4

22 عىل 11الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

اللغة العربية:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة العربيةبن عبو فاطمة62978 العيون1

اللغة العربيةالزعري سكينة62960 العيون2

اللغة العربيةيحياوي مريم62962 العيون3

22 عىل 12الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

اللغة العربية:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة العربيةالبازي حسناء62980 بوجدور1

اللغة العربيةلمين الهام62992 بوجدور2

اللغة العربيةالناصري عبلة62991 بوجدور3

اللغة العربيةالحسناوي سكينة62990 بوجدور4

اللغة العربيةادبرود فاطمة62983 بوجدور5

22 عىل 13الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

اللغة الفرنسية:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة الفرنسيةالصوصي العلوي  عمر63000 العيون1

اللغة الفرنسيةالشحم سكينة63002 العيون2

اللغة الفرنسيةميان بهيجة63010 العيون3

اللغة الفرنسيةاعمر الظاية اميمة63001 العيون4

اللغة الفرنسيةبن يوسف سعدية62998 العيون5

22 عىل 14الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

اللغة الفرنسية:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة الفرنسيةاجنيبة سكينة63007 بوجدور1

اللغة الفرنسيةبيكة حسن62994 بوجدور2

اللغة الفرنسيةاعراب عزيزة62995 بوجدور3

اللغة الفرنسيةبنفطيش  شيماء62997 بوجدور4

اللغة الفرنسيةبلقاضي سالم63014 بوجدور5

اللغة الفرنسيةالداودي رباب63008 بوجدور6

22 عىل 15الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

اللغة الفرنسية:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة الفرنسيةعدلني  مريم63015 السمارة1

اللغة الفرنسيةالزنايدي  بشرى63009 السمارة2

اللغة الفرنسيةبسكر عمر63011 السمارة3

اللغة الفرنسيةجوال وجدان63012 السمارة4

اللغة الفرنسيةالطلحة رباب63013 السمارة5

22 عىل 16الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

اللغة الفرنسية:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

اللغة الفرنسيةالزاوي حنان63006 طرفاية1

اللغة الفرنسيةخيبات نصيرة63004 طرفاية2

اللغة الفرنسيةالمعراوي هاجر62999 طرفاية3

اللغة الفرنسيةاتموليك عبد الغاني63003 طرفاية4

22 عىل 17الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

المعلوميات:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

المعلومياتبالش نهيلة62955 السمارة1

22 عىل 18الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

المعلوميات:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

المعلومياتبزيد مريم62948 طرفاية1

22 عىل 19الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

علوم الحياة واالرض:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

علوم الحياة واالرضعثمان بدرة62894 العيون1

علوم الحياة واالرضحداني حسن62898 العيون2

22 عىل 20الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

علوم الحياة واالرض:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

علوم الحياة واالرضادريوش منى62909 بوجدور1

علوم الحياة واالرضبوفرو هاجر62907 بوجدور2

22 عىل 21الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

علوم الحياة واالرض:التعليم الثانوي بسلكيه 

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *   المديرية ت. ر

علوم الحياة واالرضالدكداكي  فاطمة62893 طرفاية1

علوم الحياة واالرضواعمالك سارة62885 طرفاية2

22 عىل 22الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بية البدنية: التعليم الثانوي بسلكيه  تخصص التر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

التربية البدنيةوردي ايوب62847 العيون1

التربية البدنيةعربي زكرياء62853 العيون2

التربية البدنيةملوكي  عبدالرحمان62834 العيون3

التربية البدنيةوموجان ايوب62857 العيون4

التربية البدنيةدايشو محماد62833 العيون5

3 عىل 1الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بية البدنية: التعليم الثانوي بسلكيه  تخصص التر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

التربية البدنيةلمريني مهدي62827 بوجدور1

التربية البدنيةاجليبينة محمد62878 بوجدور2

3 عىل 2الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بية البدنية: التعليم الثانوي بسلكيه  تخصص التر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

التربية البدنيةأمدجر محمد62840 طرفاية1

التربية البدنيةالساعد  موالي احمد62841 طرفاية2

3 عىل 3الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون بابو  مانة98507 العيون1

16 عىل 1الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون الشانطي اميمة98502 بوجدور1

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون بوشلكة  نجاح98483 بوجدور2

16 عىل 2الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون السدراتي حفيظة98510 السمارة1

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون الراحلي مريم98506 السمارة2

16 عىل 3الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون بوشتى سمية98477 طرفاية1

16 عىل 4الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي اعشاري زينب84783 العيون1

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي ارحال مروان84790 العيون2

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي االنصاري  نجالء84796 العيون3

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي الخنشي خديجة84803 العيون4

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي ايدعيش محمد84835 العيون5

16 عىل 5الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي ادب امينة84833 بوجدور1

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي عامر اميمة84830 بوجدور2

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي كرايدي كنزة84827 بوجدور3

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي زروال خميدة84792 بوجدور4

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي خطري ليلى84776 بوجدور5

16 عىل 6الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي بيدهللا بهيا84853 السمارة1

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي بوش سيدي84834 السمارة2

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي المش سكينة84843 السمارة3

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي مبسط عهدي84848 السمارة4

16 عىل 7الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي االدريسي عائشة84819 طرفاية1

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي الباز مريم84780 طرفاية2

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي كرواد سكينة84817 طرفاية3

16 عىل 8الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي لحسيني غزالن95346 العيون1

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي الشيخي محمد فاضل95365 العيون2

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي التومي فاطمة الزهراء95367 العيون3

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي لمشنق محمد95342 العيون4

16 عىل 9الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي الزاهري محمد95374 بوجدور1

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي بوهيا سعاد95352 بوجدور2

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي اكفو الغالية95403 بوجدور3

16 عىل 10الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي جيكال ياسين95409 السمارة1

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي عمار وجدان95411 السمارة2

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي الخور رضوان95410 السمارة3

16 عىل 11الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي لكويسي فدوى95401 طرفاية1

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي الصنهاجي ليلى95413 طرفاية2

16 عىل 12الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة ورشان سناء74741 العيون1

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الركيبي مريم74743 العيون2

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة دفتار أسامة74725 العيون3

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بيري عثمان74752 العيون4

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة رجع ابراهيم74720 العيون5

16 عىل 13الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة سيفوري نورالدين74738 بوجدور1

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة صدقي محمد74729 بوجدور2

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة موحاد  حنان74737 بوجدور3

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الجدري حسناء74701 بوجدور4

16 عىل 14الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بارة بوسحاب74742 السمارة1

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بابوزيد أم السعد74758 السمارة2

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة ايت الجديدة سكينة74748 السمارة3

16 عىل 15الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر



ي مباريات توظيف األطر النظامية * 
ن فن ن الناجحي  شحي  شحات والمتر اللوائح النهائية للمتر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء   *2022دورة نونتر - لألكاديمية الجهوية للتر

بوي واالجتماعي أطر الدعم اإلداري والتر

التخصصاالسم الكاملرقم االمتحان *  المديرية ت. ر

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بيه علي74717 طرفاية1

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة جواق عزالدين74724 طرفاية2

16 عىل 16الصفحة  شح  للمديريات اإلقليمية: ملحوظة*  تم تحديد المديرية  حسب االستحقاق جهويا وترتيب اختيار المتر


