
 ـــجارةــــــــــــــــــــــــوزارة التــــ

 ــــة ــــــــــــــــــــــــــــــوارد البشريـــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــمديريــــ

 للموظـــــــــــــــــــــــــــــفينمديريـــــــــــــــــــــــة الفرعيـــــــــــــــــــــــــــة ال

  4102لسنة على أساس الشــــــــهادات نتائـــــــــــــــج مســــــــــــابقة التوظيــــــــف 

 لإللتحــاق بالرتب التالية

 صرفـــــــــــمت:  ــةبرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 زيداني وحيدة 10
 رمضان أمين 10
 رباح وسيلة 10
 بهيج سامية 10
 رحاحلة فؤاد 10

 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 شهيب حنان 10
 بوشيشة نادية 10
 غولي عفاف 10
 مرازقة نوال 10
 جياللي حميدة 10

 

 

 

 



 

 دولـــــــــة في اإلعــــــــالم اآللــــــــيمهنـــــــــــدس  :  ــةرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 حياة بوعكاز 10
 بن عبد الرحمان كريم 10
 مداحي رميصة 10
 وارث امينة 10

 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 فوسي امينة 10
 مفتي أيمان 10
 بوطريق امينة 10
 سايغي محجوبة 10

 

 ق إدارةــــــــــــــــــــــملح:   ــةرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

ليلى لعناني 10  
 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 جميلة خاللفة 10
 

 



 يســـــــــــــــــرئي ق إدارةـــــــــــــــــــملح:   ــةرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 فتيحة خليفي 10
 نبيلة طايبي 10
 ضحى صالحي 10
 الالوي وسيلة عبد 10
 فيصل قديري 10
 سيهام برادعي 10

 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 خديجة بركاش 10
 سوهيلة حمان 10
 ليلى بوروبة 10
 بوعالم شلبي 10
 عبد الكريم سعيدي  10
 فريدة حموم 10

 كــــــــــــــــــاتب :  ــةرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 رشيدة سحوان 10
 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 محمد نبيل أمحمد عثمان 10
 

 



 

 يــــــــــــــــــالم اآللــــــــــــــي اإلعـــــــــــــي فــــــــــــي سامـــــــــــــــتقن : ــةرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 محمدخلف اهلل  10
 خلفون بالل 10

 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 ضيفي سهيلة 10
 جبار حنان 14

 

 سيــــــــــــــــــــــاسب إداري رئيــــــــــــــــمح:  ــةرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 تومي حياة 10
 أيت الحاج عبد الهادي بلقاسم 10

 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 قدوج سمية 10
 عبيد سهام 10

 

 

 



 

 ون إدارةـــــــــــــــــــــــــع : ــةرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 سعاد تاوريرت 10
 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 يونس شرايطية 10
 

 للمـــــنافسة و التحقيــــــقات اإلقتــــــــــصاديةسي ــــــرئي مفتش:   ــةرتبـــ

   :قائمة الناجحين النهائية  ــ 10

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 برحال عبد النور 10
 جاللي أحالم شهرزاد 10

 اإلحتياطية  قائمة ال  ــ 14

 الرقم
 التسلسلي

 االسم واللقب

 معامرة خميس 10
 بوضياف ياسمين 10

 

 

 

 


