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متصرف إداري: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

محادوش إميان101
لكنوش عبد الرمحان202
شويل حبيب الدين303
غريب خليل404
خرشي حممد فوزي505
قاسم مسيحة606
مدور مهدي707
مطروين حمسن808
بقة أمني909

بورقبة أمساء1012
قادري مسية1113
بن نايس سهام1214
شايب الذراع صربينة1315
شايب الذراع هيبة1416
جبارة حسن1517
أوقاسي مسية1618
زرماين عفاف1719
قوتال حسان1820
هامشي سارة1921
دودو صورية2022
لعايب زينة2123
غمود نعيمة2224
بن جدية رمية2325
هالل عبد السالم2426
باي صليحة2528
سعداوي مهدي2629
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              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة
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صاحل زلباح2730
حربة سعيدة2831
حشالف ليلى2933
سعداوي مرمي3034
خرشي نوهيدة3135
حلفاية ليندة3236
حفيان منري3337
بلمهدي شفاء3438
زالق سارة3539
عطوي حممد3640
بوذراع أمال3741
قومسي أمينة3842
نضرة مساح3943
مقدم هادية4044
معيزة عبد العزيز4145
حديوي حيزية4246
لوعيل المية4347
أوباح وفاء4448
صباحيي مونيا4549
لبرت سهام4650
شوقي وحيد4751
حداد عادل4852
مقران حممد أمني4954
زرهوي سهام5055
مسارة هناء5156
محادو راضية5257
قواو فريد5358
مشري سارة5459
العزيل حبيبة5560
بكيس عزالدين5661
عابد عبد الكرمي5762
قنيفي عبد الرزاق5863
تغليت كنزة5964
يدوغي الشريف6065
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متصرف إداري: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

بوعشية عباس166
قلي محزة267
بن زرطيحة أمحد368
زيغمي دليلة469
كتفي الشريف سارة570
محزاوي خملوف671
قرنيش إمسهان772
املاس حكيمة873
ساحلي مجعي974

حذري حممد الطيب1075
العايب احلاج1176
حاج سامل بدر الدين1277
رمحون زهرية1378
بونعجة عادل1479
عبابسية سامية1580
قارة زكرياء1681
العاصمي فارس1782
طوجني هشام1883
بورغدة سارة1984
طراد عمار2085
بوناب نسيمة2186
بلة عبد الرمحان2287
مامي حنان2388
خالق إدريس2489
أورز  الدين منال2590
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مين زكرياء2691
روابح صربينة2792
رحاحلة سليمة2893
كرمايل هدى2994
شين زكرياء3095
برميي ليديا3196
كحالن فضيلة3297
حممدعليوش 3398
بن كروش هدى3499
رقاد حممد أمني خلضر35100
رقاد حممد ياسني36101
سحاب مراد37102
سلطان رمزي38103
طاجني عادل39104
عاليل مرزاقة40105
أخناق نعيم41107
قداري عبد الرحيم42108
راشدي زين الدين43109
زبريي عبد اهلل44110
رحبة إميان45111
ديقاش هوارية46112
القلي نوال47113
جطوي جناة48114
العلمي رزيقة49115
قاسة محزة50116
حبباح لبىن51117
قسوم العارم52118
هارون عبد الغين53119
ختالة نور اهلدى54120
عيد حممد أمني55121
محريط عال56122
قارة سارة57123
تغيوارت مصطفى58124
ايت يوسف مرمي59125
نوي ابراهيم60126
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متصرف إداري: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

لعمريي خري الدين1127
مربوكي سهيلة2128
خنايف خري الدين3129
قامسية خدجية4130
ذبيون فاطمة5131
زغوال نسرين    6132
اسحنان عليمة7133
بلوي عز الدين8134
منصوري حبرية9135

حراق مسية10136
خامج يوسف11139
خريف براهيم12141
موسي خلود13142
عون سهيل14143
دريسي إبتسام15144
محادة عبد احلميد16146
قصاص م فين سارة17147
شاوي رندة18148
زروق هدى19149
جدام عبد العايل20150
فلكاوي صالح الدين21151
سباعي غنية22152
شوابنة زهية23153
بونوين شريف24154
بورقعة نسيمة25155
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باي مسري26156
بوصوار إميان27157
بن ناصر نسيمة28158
بوقزولة عبد الناصر29159
حومر مرمي30160
مرازيق عباس31161
لعيادي حكيمة32162
شوادر كوثر33163
حرزيل خولة34164
عمر جالل35165
رقاد العلمي36166
باي هناء37167
رقام سارة38168
لعمش نوال39169
فاضلي مروان40170
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متصرف إداري: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

بن محودة العياشي1171
بوعمامة شوقي2172
روت ياسني3173
محاشي صمراء4174
شينون فارس5175
جنان رضا6176
سعادة مشس الدين7177
شافعي عبد الغفور8178
لويفي رزيقة9179

فالحي جنود10180
بتقة فطيمة11181
بلقط محزة12182
زغوان هشام13183
بعداش موسى14184
عكوش رمية15185
لعجال ليندة16186
عجيالت رؤوف17187
بلعباس عزالدين18188
زقادي مرمي19189
بليليطة سهام20190
اومليلي عبد الرحيم21191
مليزي أمينة22192
باطة نسرين23193
مرباح سارة24194
خاشة لطيفة25195
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مرازقة سفيان26196
العزقة هاجر27197
صاحلي جالل28198
بريكي هاجر29199
مسارة حسان30200
جعفري فؤاد31201
بن بعوش جنم الدين32202
بوقريون عبد القادر33203
بطاش عبد العفور34204
هرماجي عادل35205
رحايب فاتح36206
العاصمي حليم37207
عويسي فوزية38208
يسعد مىن39209
عوامري سعاد40210
نقاب منال41211
لعقاب كلثوم42212
عريب أمحد43213
قزول عبد الكرمي44214
شارف دعاء45215
غول لبىن46216
ضياف ليلى47217 :          إمضاء أعضاء اللجنة
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ملحق ادارة:للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

بالل  زاوي1002

حفيظة لرقم2003

امسهان معيزة3004

سهيلة معبد4005

سارة بلحاج5006

ليندة محاين6007

حكيمة  ملني7008

وسيلة بوذيب8009

هيثم ناصف9010

ابراهيم جالوجي10013

عماد عوادي11014

هانية العباسي12015

سناء بوشالغم13016

فهيمة بوخريص14017
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كاتب مديرية: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

فريدة نوار102
صباحيي رمية203
وهاب سهام304
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ملحق بالمخابر الجامعية: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

هناد لغريب104
راضية أمال بوعروج207
حيىي قريشي309
حممد حنايف410
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