
 زجبت زئيع محقق زئيس ي للمىافظت اهتقاء املترشحين للمظابقاث على أطاض الاختبازاث

 والتحقيقاث الاقتـادًت

 :ملفاث الترشح املقبولت -1

م التسجيل في ــــــــــــــــــــــــزر 

السجل الخاؾ 
اطم ولقب املترشح 

 عمسان حاجم 01

 جحيؽ جهيدة 02

 حكاز طهيلت 03

 لعـيف ؿباح 04

 بلقوث شوليخت 05

 قساب طازة 06

 بن غاهم فاطمت امال 07

 لعالوهت اًمان 08

 شزوالي الظبتي 09

 عباض أمين 10

 بلعيوز محمد هرًس 11

 فالق ػهيىاش 12

 حميدي ػوقي 13

 غصالي إلياض 14

 بسكاوي وعيمت 15

 قوجيل مفيدة 16

 طياز دليلت 17

 داود أميرة 18

 خوػت ابتظام 19

 بوفىازة عبد الحق 20

 عطاء هللا  ضياء الدًن 21

 عبابظت حىان 22

 حلقوم ؿالح الدًن 23

د 24  مساح ًٍص

 غدًس وهيبت 25

 بؼوػت زمصي  26

م 27  عباس ي مٍس

 مالل ػسف الدًن 28

 شخاب حظيبت 29

 حسهان ؿالحت 30

 بوزوبت ميالد 31

 مامن أمين 32

 مساح مهدي 33

 بن عباض عماز 34

 ؿكاوي شهير 35

 ػبدن  طليمت  36

 حجلت مىيرة 37

 طلطاوي وعيمت 38

 مالكيت خولت 39

 مظعودي عبد الحكيم 40



 بوزدوطن عمس 41

 مصواط طميت 42

ت طفيان 43  معمٍس

 عسوة طازة 44

 عيدود ؿباح 45

 عباد ػهسشاد 46

 بخوغ ًحي 47

 الهيف شهيت 48

 غاملي هوز الهدى 49

 لصخب بدز الدًن 50

 بليلي طهيلت 51

 بغصو عبد الوهاب 52

 خىاب عبد القادز 53

 همس طازة 54

 صحساوي عبد السؤوف 55

 عواًجيت جوفيق 56

 بخوغ بالل 57

 شخب جقي الدًن 58

 بوزمادة أحالم 59

 عسوف عبد الحق 60

 شخاب أحمد ؿابس 61

  باب فيروش  62

 قجوف حىان 63

 زحابي لبنى 64

 فالح الهادي 65

 لعوز فوشي 66

 خياز لطفي 67

 بداوي غىيت 68

 غضبان عبد الغني 69

 زوٍجل طلوى  70

 بوػاهت أمال 71

 موطاوي هادًت 72

 بوغسازة طهيلت 73

 عبد الظالم فاطمت 74

 مىـوزي أمين 75

 عاًب هوز الدًن 76

 بوؿكت كلثوم 77

 هباش هادًت 78

 حمودي طهام 79

 معلم جمال 80

 بولبياز أطماء 81

 بوزوبت هدًن 82

 ميلي حفيظت 83

 هساكي أطيا 84



 حليمي عبد الجليل 85

 ٌعالوي أبو بكس 86

ص خليل 87   ٍص

 هجاز أطماء 88

مت 89  شاًدي  ٍس

 شخاب خدًجت 90

مان 91  عقاب هٍس

 عواًجيت ؿالح 92

 بن قسون طمير 93

 بوش سي باًت 94

ىت ابتظام 95  بوزٍو

 شاًدي زضوان 96

 بخوغ جماوي 97

س علي 98  مٍس

 لحول عبد الجليل 99

 فالق حياة 101

 عطيت ؿوهيت  102

 آًت الحاج وليد 103

 حجاج طميت 104

 ملوش ي هوز الهدى 105

 الهيف غاليت 106

ف ابساهيم 107  أوػٍس

 قاطي عاػوز  108

ت 109  مسداس ي هواٍز

 لعوز أطماء 110

 عقون فتيحت 111

 شزدوم زبيع 112

 حؼاٌص ي أطيت 113

 بوطازفي وليد 114

ص 115  عص الدًن عبد العٍص

ص طازر  116  لٍو

 مسجان إًمان 117

 عوادي هؼام 118

 طعيدان حليمت 119

 لعوز حمصة 120

 حكاز حوزٍت 121

 حمصاوي ليىدة 122

 شواوي دالل 123

 ػسقي محمد أمين 124



 ؿياد عالء الدًن 125

سو حكيمت 126  ػٍس

 هاؿسي خالد 127

 فالق ؿباح 128

 ؿوالحي ؿباح 129

 غدًس طمير 130

 زمادهيت ػهيىاش 131

ص 132  شغداوي عبد العٍص

 عالوي فطيمت 133

 لكمين خلود 134

 بوشٍدي أحمد 135

 ذًب ػهيىاش 136

 ميزاب أطامت 137

 طاًحي هوز الهدى 138

 لعوز عبد السؤوف 139

 بوػازب عبلت 140

 دحساوي جالل 141

 ز ىيت وليد 142

 بولبير وليد 143

د 144  قوجيل فٍس

 قاطمي فاطمت 145

 شواوي عادل 146

 دباب الهاػمي 147

 ػسفي عبد القادز 148

 زػاش ي عماد الدًن 149

 ؿيودة مىير 150

وة الطاهس 151  بوفٍس

 شحاط آمىت 152

 حباغ بظمت 153

 غلماهو ؿدام 154

 بوش سي عبد العالي 155

 مس يؽ إ سام 156

 خاللفت وئام 157

 خصمبم زاضيت 158

 بوش سي طهام 159

 وظيغاوي إًمان 160

 بوجهين وعيمت 161

 عوادي بالل 162

 طعيدي حمصة 163



 ميلي وهيبت 164

 حىاش ي جابس 165

 ػسفي طيف الدًن 166

 جالل اًمان 167

 خالدي هدى 168

 بن عباض ؿوزٍت 169

 عسوف إًمان 170

 خماز هادًت 171

مت 172  جيمظساز  ٍس

 صحساوي طمير 173

 بوطعدًت مظعودة 174

 طالوي العيد 175

 حقاؾ طازر  176

 حقاؾ جميلت 177

 عطاء هللا فاطمت الصهساء 178

 بن غالب خولت 179

 بوغدًسي طعيدة 180

 ػوػان عـام 181

 لعوز الميت 182

 طعيدي زمصي  183

 نهلت عالوة 184

 ػسفي علي 185

 مالح خالد 186

 عون خالد 187

 قاطي دليلت 188

 شواوي طهيلت 189

 جباًلي ليلى 190

 غواًصي دالل 191

 قدوش ي جالل 192

 حواس ي مباز ت 193

 بلعباض فساح 194

 موس ى شاًد 195

ص 196  عـمان عبد العٍص

ص 197  مىـوزي ؿبري عبد العٍص
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م التسجيل في ــــــــــــــــــــــــزر 

السجل الخاؾ 
 اسم ولقب المترشح

 مبرر الرفض بالتفصيل
 

  للتخصص المطلوب الشهادة غير مطابقة بروكي عبد العزيز 100

 


