
  ــــةة الشعبيــــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمھوري
*****************  

  وزارة التجارة      
  مـديـريـــــة الـتـجارة  

  لـــوالية مستغانم     
  .............  .09.....: ..المسجلـــــون *      ...                                   ..................01: .. عدد المناصب المالية* 

                                 ..............01: ....... الغائبــــــــون*                                                                                                   
  ............. .08: ......الحاضــــرون *                                                                                                   

  معايير اإلنتقاء في المسابقات على أساس الشھادة 
  كاتببرتبة  الكتابلإللتحاق بسلك 

  ** 28/04/2011ي المؤرخ ف 07طبقا ألحكام المنشور رقم ** 
  

المقابلة  المجموع مالحظـــــة
لجنة 

االنتقاء 
إلى  0

03  

تاريخ 
الحصول 

على 
الشھادة 

إلى  0.25
02 

الخبرة المھنية 
المكتسبة في 
نفس المنصب 

أو منصب 
إلى  0معادل 

أو في  06
منصب الشغل 

02إلى  0أدنى   

األشغال أو 
الدراسات 

المنجزة في 
التخصص 

 02إلى  0
بالنسبة 
للرتب 

المصنفة في 
 11الصنف 

 فما فوق 

التكوين 
المكتمل 

للشھادة في 
نفس 

التخصص 
 02إلى  0

نقطة  0.5
عن كل 

سداسي أو 
تكوين 
 مكتمل

مالئمة شعبة االختصاص تكوين 
إلى  0المترشح مع متطلبات الرتبة 

نقاط إلى 5  

 
الشھادةالمؤھل أو   

 
 االسم و اللقب 

 
 الرقم

 
مسار الدراسة أو 

3إلى   0التكوين     
تطابق 

تخصص 
 0الشھادة 

2إلى   
 المعدل النقطة

 10.50 المھارة المھنية  02 12.20 1.5 / / 02 02 03
اختصاص سكرتارية 

 آلة راقنة

 01  منداس فوزية

 10.33 المھارة المھنية  02 14.01 2.5 / / 2.33 1.50 02
 اختصاص سكرتارية

 02  تومي حياة

التحكم المھني  02 13.78 02 / / 3.41 01 1.5 9.91 
 اختصاص سكرتارية

 03  مسعدي أمال

التحكم المھني  02 14.20 2.5 / / 00 0.75 03 8.25 
اختصاص سكرتارية

 04 بلخلفة فيروز



التحكم المھني  02 15.77 03 / / 00 0.25 03 8.25 
األمانةاختصاص 

 05 بوفرمة نادية

التحكم المھني  02 14.89 2.5 / / 0.54 01 1.5 7.54 
اختصاص سكرتارية

 06 بن كردة شھرزاد

التحكم المھني  02 15.23 03 / / 00 00 1.50 6.50 
األمانةاختصاص 

 07 حمو دليلة

التحكم المھني  02 11.95 01 / / 00 0.75 02 5.75 
اختصاص سكرتارية

 08 بن حميدة فايزة

)ة(غـــائــــب  09 بقلول نبية 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ــــةة الشعبيــــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمھوري
*****************  

  وزارة التجارة      
  مـديـريـــــة الـتـجارة  

  لـــوالية مستغانم     
  ..............  06: .......المسجلـــــون .....................                                        * 01: .. عدد المناصب المالية* 

                               ..............  00: ....... الغائبــــــــون*                                                                                                   
  .. ............06: ......الحاضــــرون *                                                                                                   

  معايير اإلنتقاء في المسابقات على أساس الشھادة 
  و التحقيقات االقتصادية برتبة محقق رئيسي لنفس الشعبةلإللتحاق بسلك محققي المنافسة 

  ** 28/04/2011المؤرخ في  07طبقا ألحكام المنشور رقم ** 
  

المقابلة  المجموع مالحظة
لجنة 

االنتقاء 
إلى  0

03  

تاريخ 
الحصول 

على 
الشھادة 

إلى  0.25
02 

الخبرة المھنية 
المكتسبة في 
نفس المنصب 

أو منصب 
إلى  0معادل 

في أو  06
منصب الشغل 

02إلى  0أدنى   

األشغال أو 
الدراسات 

المنجزة في 
التخصص 

 02إلى  0
بالنسبة 
للرتب 

المصنفة في 
 11الصنف 

 فما فوق 

التكوين 
المكتمل 

للشھادة في 
نفس 

التخصص 
 02إلى  0

نقطة  0.5
عن كل 

سداسي أو 
تكوين 
 مكتمل

مالئمة شعبة االختصاص تكوين 
إلى  0المترشح مع متطلبات الرتبة 

نقاط إلى 5  

 
 المؤھل أو الشھادة

 
 االسم و اللقب 

 
 الرقم

 
مسار الدراسة أو 

3إلى   0التكوين     
تطابق 

تخصص 
 0الشھادة 

2إلى   
 المعدل النقطة

 10.83 03 02 2.83 / / 01 11.97 02 
شھادة الدراسات 

الجامعية التطبيقية 
تخصص تجارة دولية

  ھونة فاطمة
 

01 

  10.50 03  0.50  04  /  /  01  11.60  02  
شھادة الدراسات 
الجامعية التطبيقية 
  تسيير عمومي

 02  حواش وفاء

  9.9  03  0.50  3.40  /  /  01  11.56  02  
شھادة الدراسات 
الجامعية التطبيقية 
تخصص  قانون 

  األعمال

بن عدة نور 
  الھدى

 
03 



 
  7.8  03  0.25  1.55  /  /  01  11.87  02  

الدراسات شھادة 
الجامعية التطبيقية 
  تسيير عمومي

  بورياحي حيات
 

04 

  07  03  0.50  /  /  /  1.5  12.04  02  
شھادة الدراسات 
الجامعية التطبيقية 
  تسيير عمومي

  عمارة محمد
 

05 

  6.75  03  0.25  /  /  /  1.5  12.01  02  
شھادة الدراسات 
الجامعية التطبيقية 
  تسيير عمومي

  بن احمد حميدة
06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  ــــةة الشعبيــــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمھوري
*****************  

  وزارة التجارة      
  مـديـريـــــة الـتـجارة  

  لـــوالية مستغانم     
  ..............  34: .......المسجلـــــون .....................                                        * 01: .. عدد المناصب المالية* 

                               ..............  08: ....... الغائبــــــــون*                                                                                                   
  .. ............26: ......الحاضــــرون *                                                                                                   

  معايير اإلنتقاء في المسابقات على أساس الشھادة 
  تبة ملحقلإللتحاق بسلك ملحقوا إدارة بر

  ** 28/04/2011المؤرخ في  07طبقا ألحكام المنشور رقم ** 
  

المقابلة  المجموع مالحظة
لجنة 

االنتقاء 
إلى  0

03  

تاريخ 
الحصول 

على 
الشھادة 

إلى  0.25
02 

الخبرة المھنية 
المكتسبة في 
نفس المنصب 

أو منصب 
إلى  0معادل 

أو في  06
منصب الشغل 

02إلى  0أدنى   

األشغال أو 
الدراسات 

المنجزة في 
التخصص 

 02إلى  0
بالنسبة 
للرتب 

المصنفة في 
 11الصنف 

 فما فوق 

التكوين 
المكتمل 

للشھادة في 
نفس 

التخصص 
 02إلى  0

نقطة  0.5
عن كل 

سداسي أو 
تكوين 
 مكتمل

مالئمة شعبة االختصاص تكوين 
إلى  0المترشح مع متطلبات الرتبة 

نقاط إلى 5  

 
شھادةالمؤھل أو ال  

 
 االسم و اللقب 

 
 الرقم

 
مسار الدراسة أو 

3إلى   0التكوين     
تطابق 

تخصص 
 0الشھادة 

2إلى   
 المعدل النقطة

 13.50 03 02 06 / / 0.5 10.34 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 01  مدني خيرة

 12 03 02 04 / / 01 11.18 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 02  سعيد حبيبة

 11.83 03 02 3.83 / / 01 11.95 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 03  زعيطي أمينة



 11.50 03 02 04 / / 0.5 10.88 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
التعليم العالي

 04 حمايدية خيرة

 10.75 1.25 02 04 / / 1.5 12.27 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
التعليم العالي

بن داحة 
 05 منصورية

 10.75 03 1.75 3.50 / / 0.5 10.95 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
التعليم العالي

 06 امبارك عبد الحميد

 8.91 03 02 1.41 / / 0.5 10.75 02 
+ البكالوريا شھادة 

من ) 02(سنتين 
التعليم العالي

 07 بقلول عائشة

 8.50 02 02 02 / / 0.5 10.93 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

فرحي فاطمة 
 08 الزھراء

 8.50 03 02 00  
 / 1.5 12.62 02 

+ شھادة البكالوريا 
من ) 02(سنتين 

 التعليم العالي
 09 لعريد نبيلة

 8.50 0.50 0.50 3.50 / / 02 13.36 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
التعليم العالي

 10 فرعون فضيلة

 8.37 03 1.25 1.125 / / 01 11.09 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 11 دويلي سميرة

 8.16 02 02 1.66 / / 0.5 10.62 02 
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 12 مرضي محمد

 08 03 02 00 / / 01 11.12 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 13 قوعيش مريم

 7.83 02 1.75 1.58 / / 0.5 10.78 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 14 ھني سميرة

 7.75 03 1.25 00 / / 1.5 12.88 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

مشھود فاطمة 
 15 الزھراء

+ شھادة البكالوريا  02 10.32 0.5 / / 00 02 03 7.50   16 بوعبد هللا خيرة



من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 07 2.5 02 00 / / 0.5 10.31 02 
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

جياللي عياد 
 17 منصورية

 6.75 03 1.25 00 / / 0.5 10.76 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 18 اليعقوبي سوالف

 6.50 03 01 00 / / 0.5 10.10 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 19 شادلي حبيب

 6.50 2.50 1.50 00 / / 0.5 10.91 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 20 قاسم أمال

 6.25 1.75 02 00 / / 0.5 10.62 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 21 حتو مختار

 06 2.5 01 00 / / 0.5 10.78 02 
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 22 حشالف مراد

 06 02 1.50 00 / / 0.5 10.82 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 23 بلحول شريفة

 06 02 1.25 0.25 / / 0.5 10.30 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 24 ھدروقة إبتسام

 5.50 01 02 00 / / 0.5 10.62 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 25 بن يوسف بلقاسم

 4.75 0.5 1.75 00 / / 0.5 10.41 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 26 تومي حكيمة

)ة(غـــائــــب  27 بن يمينة نجيب 
)ة(غـــائــــب  28 برحال لكحل 
)ة(غـــائــــب  29 بونور سميرة 



)ة(غـــائــــب  30 صابر كريمة 
)ة(غـــائــــب  31 قنونة ليندة 
)ة(غـــائــــب  32 معمر حياة 
)ة(غـــائــــب  33 بوشاشي إيمان 
)ة(غـــائــــب  34 بلمكي أبو بكر 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ــــةة الشعبيــــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمھوري
*****************  

  وزارة التجارة      
  مـديـريـــــة الـتـجارة  

  لـــوالية مستغانم     
  ..............  74: .......المسجلـــــون .....................                                        * 02: .. عدد المناصب المالية* 

..............                                 11: ....... الغائبــــــــون*                                                                                                   
  .. ............63: ......الحاضــــرون *                                                                                                   

  معايير اإلنتقاء في المسابقات على أساس الشھادة 
  لإللتحاق بسلك محققي المنافسة و التحقيقات االقتصادية برتبة محقق لنفس الشعبة

  ** 28/04/2011المؤرخ في  07طبقا ألحكام المنشور رقم ** 
  

المقابلة  المجموع مالحظــــة
لجنة 

االنتقاء 
إلى  0

03  

تاريخ 
الحصول 

على 
الشھادة 

إلى  0.25
02 

الخبرة المھنية 
المكتسبة في 
نفس المنصب 

أو منصب 
إلى  0معادل 

أو في  06
منصب الشغل 

02إلى  0أدنى   

األشغال أو 
الدراسات 

المنجزة في 
التخصص 

 02إلى  0
بالنسبة 
للرتب 

المصنفة في 
 11الصنف 
وق فما ف  

التكوين 
المكتمل 

للشھادة في 
نفس 

التخصص 
 02إلى  0

نقطة  0.5
عن كل 

سداسي أو 
تكوين 
 مكتمل

مالئمة شعبة االختصاص تكوين 
إلى  0المترشح مع متطلبات الرتبة 

نقاط إلى 5  

 
 المؤھل أو الشھادة

 
 االسم و اللقب 

 
 الرقم

 
مسار الدراسة أو 

3إلى   0التكوين     
تطابق 

تخصص 
 0الشھادة 

2إلى   
 المعدل النقطة

 12.50  03 02 04 / / 1.5 12.06 02 
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

  مفالح فتحي
 

01 

  12.25  2.75  02  04  /  /  1.5  12.18  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 02 المريني نور الدين

  12.20  2.70  02  04  /  /  1.5  12.25  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

بن خيرة حاج 
  ھواري

 
03 



 

  11.80  2.80  02  04  /  /  01  11.44  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

  ماجو نوال
 

04 

  11.80  2.80  02  04  /  /  01  11.24  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

  فراكيس بوشرة
 

05 

  11.80  2.80  02  04  /  /  01  11.43  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 06  حميش عائشة

  11.55  2.80  1.75  04  /  /  01  11.04  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 07  داود صارة يمينة

  11.50  03  02  04  /  /  0.5  10.76  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 08  بوخنوفة مراد

  11.50  03  02  04  /  /  0.5  10.18  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 09  شاوش محمد

  11.50  03  02  04  /  /  0.5  10.24  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 10  نايل جميلة

  11.40  2.90  02  04  /  /  0.5  10.00  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 11  كرشيش حبيب

  11.35  2.85  02  04  /  /  0.5  10.03  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 12  بلغالي ميلود

  11.30  2.80  02  04  /  /  0.5  10.27  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 13  موسى ميلود

  11.30  2.80  02  04  /  /  0.5  10.61  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 14  مجاھد الطاھر

  11.25  03  1.75  04  /  /  0.5  10.06  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 15  زيتوني خطاب



  11.25  2.75  02  04  /  /  0.5  10.47  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 16  بلعروسي عبد هللا

  11.25  2.75  02  04  /  /  0.5  10.06  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 17  جبور شريف

  11.25  2.75  02  04  /  /  0.5  10.41  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 18  شاقي محمد

  11.20  2.70  02  04  /  /  0.5  10.73  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

بلعباس حاج عبد 
 19  القادر

  11.15  2.65  02  04  /  /  0.5  10.06  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 20  عداد صالح

  11.10  2.60  02  04  /  /  0.5  10.53  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 21  زلماط ياسين

  11.06  2.65  02  2.41  /  /  02  13.20  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 22  عدالة بشرى

  10.83  03  1.75  2.58  /  /  1,5 12.27  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 23  لكحل فاطمة

  10.65  2.75  02  3.4  /  /  0.5  10.02  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 24  بلغول أمينة

  10  2.75  02  2.75  /  /  0.5  10  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 25  كبابي ھجيرة

  9.71  2.80  02  2.41  /  /  0.5  10.23  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 26  شرقية نور الدين

  9.57  2.70  02  1.375  /  /  1.5  12.43  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 

 27  منصور نجار



  9.50  2.75  1.75  02  /  /  01  11.30  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 28  بوخداش حميد

  9.50  03  02  02  /  /  0.5  10.11  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 29  بن نونة خالد

  9.45  2.95  02  02  /  /  0.5  10.35  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 30  ھواري معزوز

  9.25  2.75  02  02  /  /  0.5  10.26  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 31  مختار حاج

  9.22  2.80  02  1.92  /  /  0.5  10.06  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 32  عشير فتحي

  9.15  2.65  02  1.50  /  /  01  11.48  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 33  بلخير منصورية

  8.03  2.70  1.50  1.33  /  /  0.5  10.32  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 34  عباسة ناصر

  7.85  2.60  02  0.75  /  /  0.5  10.19  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 35  بن عمر نوال

  7.80  2.80  02  /  /  /  01  11.29  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 36  عمارة فاطمة

  7.75  2.75  02  /  /  /  01  11.44  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 37  بن وراد مريم

  7.70  2.70  02  /  /  /  01  11.04  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 38  بحار طيطمة

  7.50  03  02  /  /  /  0.5  10.98  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

  

 39  بوداود بن ذھيبة



  7.40  2.65  0.75  /  /  /  02  13.18 02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 40  شرقية روبا

  7.25  2.75  1.50  /  /  /  01  11.79 02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 41  جلول محمد

  7.25  2.75  02  /  /  /  0.5  10  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 42  نابي ليندة

  7.20  2.70  02  /  /  /  0.5  10.75  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 43  قيزرلي بن صابر

  7.20  2.70  02  /  /  /  0.5  10.88  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

شارب يسعد 
 44  شھرزاد

  7.20  2.70  02  /  /  /  0.5  10.07  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 45 بغدادي عبد القادر

  7.15  2.65  01  /  /  /  1.5  12.30  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

بوبركة فاطمة 
 46  الزھراء

  7.15  2.65  02  /  /  /  0.5  10  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 47  بوسعيد حياة

  7.10  2.60  1.50  /  /  /  01  11.18  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 48  زكري توفيق

  7.10  2.60  1.75  0.25  /  /  0.5  10.15  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

بن زيدلن صدام 
 49  حسين

  7.09  2.80  1.75  0.04  /  /  0.5  10.54  02  
+ البكالوريا شھادة 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

بقدور بن عطية 
 50  عمر

  07  2.75  1.75  /  /  /  0.5  10.35  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 

بغدادي بن داحة 
 51  صديق



  6.97  2.60  1.5  0.375  /  /  0.5  10.15  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 52  مداني أمينة

  6.65  2.65  1.5  /  /  /  0.5  10.48  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 53  بزخامي سليمة

  6.65  2.65  1.5  /  /  /  0.5  10.48  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 54  كسار فاطمة

  6.45  2.70  0.75  /  /  /  01  11.30  02  
+ البكالوريا شھادة 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 55  حمو حفيظة

  6.45  2.70  0.75  /  /  /  01  11.95  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 56  األحول حسنية

  6.45  2.95  01  /  /  /  0.5  10.08  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

حمو فاطمة 
 57  الزھراء

  6.45  2.70  1.25  /  /  /  0.5  10.13  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 58  مھدي سمير

  6.15  2.65  0.50  /  /  /  01  11.83  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 59  نايل أمينة

  6.15  2.65  01  /  /  /  0.5  10.62  02  
+  شھادة البكالوريا

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 60  قاضي عبد الغني

  6.10  2.60  01  /  /  /  0.5  10.17  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 61  علوش أحالم

  06  2.5  01  /  /  /  0.5  10.99  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 62  بوغرارة نصيرة

  5.50  03  0.5  /  /  /  00  00  02  
+ شھادة البكالوريا 

من ) 02(سنتين 
 التعليم العالي

 63  بوبكر صافية

)ة(غـــائــــب فالحي صالح   64 



 الدين
)ة(غـــائــــب شيخ طيب    65 
)ة(غـــائــــب  66 طاير مراد 
)ة(غـــائــــب  67 حراث عائشة 
)ة(غـــائــــب  68 خيثر ھشام 
)ة(غـــائــــب أحمد بن سكري  

 األمين
69 

)ة(غـــائــــب  70 بن كرداغ سھيلة 
)ة(غـــائــــب  71 حشالف سيد احمد 
)ة(غـــائــــب  72 براشد مولود 
)ة(غـــائــــب  73 شعبان جمال 
)ة(غـــائــــب  74 بن لكحل مليكة 

 
 
 
 

  
 
 
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


