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ليوم ٔالاحد 01 أكتوبر 2017 (املقابلة)  ن إلجراء املسابقة رشح القائمة ٕالاسمية للم

ى أساس الشهادة لإللتحاق برتبة:  برنامج إجراء مسابقة التوظيف ع
متصرف



عريوة كلثوم 20

لكاش مريم 21

بن رجم حنان 22

معارفية سهام 23

لحلح عبد الوهاب 24

بوسنة يسرى 25

ي ريمة 26 نمدي

براهيمي أسماء 27

سايح م 28

سايح أمال 29

شرشار كريمة 30

بليكز سارة31

العابد فيصل 32

بكوش روفية33

ي محمد رفيق 34 قباي

زيداني إنتصار 35

ي ريم36 قباي

ي محمد أنيس 37 قباي

مزياني خديجة 38

رو يوسف39 شك

أمزيان سيف الدين 40

بن إيدير سمية 41

طوبال عامر42

بوطرسة سارة 43

كاهية أحالم 44

حافظي إيمان 45

لخضر رامول 46

دلول سارة 47

بن مسعود هاجر 48

زواطر هاجر49



ليفة إبراهيم 50

فتاش منال51

بوبرطخ مريم52

شرفة زكرياء53

صابة إيمان54

بن عبد القادر سلمى55

طبيش أسماء مريم 56

فرحات خديجة 57

بن حداد صباح58

فرحات خولة 59

خميس مروة 60

سدوس مريم مالك61

بلخميس محمد62

ن63 بوطغان محمد ٕالام

بوزبرة وفاء64

قرندة مريم 65

غماري يونس 66

عزيزي حمزة67

رياح حورية 68

ي مريم 69 نز

رضوان أسماء 70

سياري سارة 71

ي 72 زرمان شو

فركوس فاطمة73

بوسروالة أحمد74

شلغوم مهدي 75

ي مهدي 76 مشع

ن 77 بطيش محمد ٔالام

عياش منال78

بن جميلة مريم 79



بوشريط مايسة 80

زناد رميساء 81

بولسنان صفاء 82

دليو سارة83

بوجاجة آمنة 84

بولطيف رقية 85

حميتو بدر الدين 86

جعكور سارة 87

ر مروة88 أوك

بودراع حمزة 89

معمري لقمان 90

ر صفاء 91 أوك

قشيد أسماء 92

بوشريط عبلة 93

زراري المية 94

زراري نجوى 95

بلحداد عائشة 96

زدام قمرة97

عطية مروة 98

شعبان بدر الدين 99

بن نية كريمة 100

بوزحزح خديجة101

كرميش خليدة 102

سمرة هاجر 103

العايب بالل 104

خطابي محمد رامي 105


