
قائمة المترشحین المقبولین في مسابقة ملحق بالبحث لسنة 2016

مكان وتاریخ اجراء المقابلةتاریخ المیالدإسم ولقب المترشحالرقم

مقر المركز بسكرة بتاریخ 1979/01/0919/09/2016شنیخر عبد الغاني 1
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1978/06/1419/09/2016عوماري وردیة2
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1985/03/2619/09/2016خمري زین الدین3
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1982/06/0419/09/2016باني مصطفي4
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1989/03/0319/09/2016بشامي سفیان5
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1986/09/2619/09/2016طاھرین محمد6
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1986/11/0419/09/2016بوزكري عبد الجلیل 7
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1981/10/2019/09/2016عربیة لیلى 8
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1988/04/2519/09/2016بلقج نعیمة9

مقر المركز بسكرة بتاریخ 1989/09/0719/09/2016بجاوي كنزة10
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1978/05/2519/09/2016بلبل عبد الجبار11
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1985/11/1119/09/2016ماعو سمیرة12
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1984/05/3119/09/2016ھمھوم ایمان13
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1976/05/0619/09/2016مغني الشریف14
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1973/01/1119/09/2016شابي محمد15
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1973/01/0119/09/2016ونجن سمیرة16
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1982/04/0219/09/2016قارة ساسیة17
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1973/12/0219/09/2016ونوقي عبد القادر18
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1988/11/3019/09/2016عونالي حمزة19
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1989/02/0219/09/2016زروقي خولة20
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1982/12/1619/09/2016مھدي وھیبة21
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1984/08/0519/09/2016سبتي مریم 22
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1972/04/0219/09/2016شرف الدین شكري23
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1987/06/0619/09/2016عبادو فؤاد24



مقر المركز بسكرة بتاریخ 1987/01/2219/09/2016بن بلعباس بدر الدین25
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1986/08/1719/09/2016مجاھدي بالل 26
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1985/08/0519/09/2016فرطاس بالل27
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1984/11/1819/09/2016عالل امینة28
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1985/01/1319/09/2016رابطي ابو بكر29
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1985/10/1719/09/2016مرباح كمال زین العابدین30
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1988/11/0919/09/2016بن ومان وریدة31
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1987/12/1619/09/2016دبابش كوثر32
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1983/05/1119/09/2016حطاب مراد33
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1982/12/1219/09/2016تایب عبد الحفیظ34
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1981/01/1319/09/2016بوترعة یعقوب35
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1981/09/0619/09/2016مھني مختار36
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1988/06/1819/09/2016خنیوي عبد الرحیم37
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1985/11/2319/09/2016قرزو مختار38
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1974/02/1619/09/2016سویسي سامیة39
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1988/09/2419/09/2016حمیر عبد الحفیظ40
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1983/11/1119/09/2016بوزید خدیجة41
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1978/05/1219/09/2016عمروش لیلیة 42
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1985/02/2119/09/2016لدرع نوال 43
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1987/04/2419/09/2016فوغالیة عبد الحمید44
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1989/09/2819/09/2016حوباد خدیجة 45
مقر المركز بسكرة بتاریخ 1990/07/0619/09/2016تمالي حلیمة السعدیة46
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مكان وتاریخ اجراء المقابلةتاریخ المیالدإسم ولقب المترشحالرقم

تقرت في 1979/10/2425/09/2016مراح عبد الرزاق1

تقرت في 1977/05/1025/09/2016لموشي ھنیدة2

تقرت في 1990/12/0825/09/2016نحال امیر3

تقرت في 1987/08/1525/09/2016سعیداني ویزة 4

تقرت في 1987/10/2425/09/2016بركة ایمان5

تقرت في 1983/05/2725/09/2016عامر عبد الرحمان 6

تقرت في 1983/08/2825/09/2016عمیرة فرید7

تقرت في 25/09/2016خالل 1976بوحكاك العید8

تقرت في 1988/11/0725/09/2016بوسعادة طارق9
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مكان وتاریخ اجراء المقابلةتاریخ المیالدإسم ولقب المترشحالرقم

بتاریخ 1988/02/2321/09/2016بودالل صالح 1 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1990/12/0221/09/2016تمنجاري سفیان2 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1986/02/1721/09/2016مختار رحماني مختار3 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1985/04/1121/09/2016خوالد یاسین4 االغواط(تاویالة)



بتاریخ 1988/05/0621/09/2016حدباوي الیاس5 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1986/06/1621/09/2016بارود خدیجة 6 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1989/05/0221/09/2016ودنینو محمد االمین 7 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1985/10/3121/09/2016سعدي حیاة8 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1986/04/2621/09/2016ذرذاري عالء الدین9 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1978/07/1521/09/2016بوعالم شرفة10 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1967/02/0221/09/2016جخدم العید11 االغواط(تاویالة)

بتاریخ 1988/01/2721/09/2016دربان زھیة12 االغواط(تاویالة)
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مكان وتاریخ اجراء المقابلةتاریخ المیالدإسم ولقب المترشحالرقم

بتاریخ 1985/10/3122/09/2016كورات تسعدیت1 بشار (تاغیت )


