
التوظيف تاريخالتأجير رقموالنسب االسمرت

 نقط

 األقدمية

العامة

بالمديرية االلتحاق تاريخ

 نقط

 التعيين

بالمديرية

بالمؤسسة االلتحاق تاريخ
 التعيين نقط

بالمؤسسة

مجموع

النقط 
التكليف مؤسسة

 ترتيب

االختيار

1الصغير الحسن الشهيد م 168230404/09/2012904/09/2012904/09/2018624ليلى الخير أبو1

1الشرقي أوالد م م158045002/09/20101103/09/2013802/09/2021019الغالمي سناء2

2احمد بن العالي ايت م م175257702/09/2015606/09/2017406/09/2017818العلمي الهادي عبد3

3التوامة م م196022524/01/2017524/01/2017504/09/2019414بولمان مونية4

3التوامة م م196109924/01/2017524/01/2017502/09/2020212بنعامر إيمان5

3التوامة م م196021624/01/2017524/01/2017502/09/2020212لزعر إلهام6

3البسيبيسة م م199084106/09/2017406/09/2017402/09/2020210مليكة  بلعالية7

1القصور م م199274120/09/2017420/09/2017402/09/2020210ياسين  بنجدية8

1مسعود أوالد م م204537104/09/2018304/09/2018304/09/2019410أبخيش المصطفى9

1الزاوية م م204542204/09/2018304/09/2018304/09/2019410عثمان الوشامة10

3احمد بن العالي ايت م م175330502/09/2015604/09/2019202/09/202108لكحل الهام11

3الزاوية م م196026413/02/2017502/09/2020102/09/202028اعطار حسناء12

3الحطاب سيدي م م199082606/09/2017406/09/2017402/09/202108نهيلة  لمقلق13

1مسعود أوالد م م204529404/09/2018304/09/2018302/09/202028نظير مراد14

3مسعود أوالد م م204526304/09/2018304/09/2018302/09/202028رضوان المطلوب15
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التوظيف تاريخالتأجير رقموالنسب االسمرت

 نقط

 األقدمية

العامة

بالمديرية االلتحاق تاريخ

 نقط

 التعيين

بالمديرية

بالمؤسسة االلتحاق تاريخ
 التعيين نقط

بالمؤسسة

مجموع

النقط 
التكليف مؤسسة

 ترتيب

االختيار

1مبارك أوالد م م204524004/09/2018304/09/2018302/09/202028العوني رشيدة16

4القصور م م175225002/09/2015602/09/2021002/09/202106بندوباج سارة17

2عراض أوالد م م204547604/09/2018304/09/2018302/09/202106لكرويد سهام18

3احمد بن العالي ايت م م204522904/09/2018304/09/2018302/09/202106امال الزوان19

2احمد بن العالي ايت م م204531704/09/2018304/09/2018302/09/202106مراد أكريش20

1بوخليق أوالد م م204528004/09/2018304/09/2018302/09/202106السليماني المطلب عبد21

1ادريس سيدي م م204417804/09/2018302/09/2020102/09/202026الداودي أيت خديجة22

7البسيبيسة م م210898104/09/2019204/09/2019202/09/202026صالح الزهراء فاطمة23

3الزاوية م م210891204/09/2019204/09/2019202/09/202026بوشيخي هند24

8الزاوية م م210890904/09/2019204/09/2019202/09/202026بوجغل الزهراء فاطمة25

3الزاوية م م210887504/09/2019204/09/2019202/09/202026لغفيري فاتحة26

6بوخليق أوالد م م210896204/09/2019204/09/2019202/09/202026الغوساني عزالدين27

7العربي سيدي م م210898704/09/2019204/09/2019202/09/202026مازوز الفتاح عبد28

3الزاوية م م210887704/09/2019204/09/2019202/09/202026العبدالوي خديجة29

4العربي سيدي م م195980723/01/2017502/09/2021002/09/202105الدائم عبد محسن30

6مصباح أوالد م م196080713/02/2017502/09/2021002/09/202105فتيحة  تابت31

5الجمعة علي أوالد م م210878504/09/2019202/09/2020102/09/202025زبري حنان32

2عراض أوالد م م210823304/09/2019202/09/2020102/09/202025أغنجا رشيد33
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التوظيف تاريخالتأجير رقموالنسب االسمرت

 نقط

 األقدمية

العامة

بالمديرية االلتحاق تاريخ

 نقط

 التعيين

بالمديرية

بالمؤسسة االلتحاق تاريخ
 التعيين نقط

بالمؤسسة

مجموع

النقط 
التكليف مؤسسة

 ترتيب

االختيار

6شعيب أوالد م م210778904/09/2019202/09/2020102/09/202025الكاردها نظيرة34

3بوخليق أوالد م م210856904/09/2019202/09/2020102/09/202025مسرور ابتسام35

5الجمعة علي أوالد م م199021206/09/2017402/09/2021002/09/202104الدومي سناء36

6الحويطة الحمادنة م م198930206/09/2017402/09/2021002/09/202104حميد المسعودي37

12الزاوية م م210894804/09/2019204/09/2019202/09/202104لغليمي عزيزة38

3كايد أوالد م م210890804/09/2019204/09/2019202/09/202104الكوج فدوى39

12البسيبيسة م م210885604/09/2019204/09/2019202/09/202104الهواري اميمة40

8البسيبيسة م م210894704/09/2019204/09/2019202/09/202104لبن بياع عزيزة41

8البسيبيسة م م210886504/09/2019204/09/2019202/09/202104كللي نوال42

11شعيب أوالد م م204362304/09/2018302/09/2021002/09/202103ايوب كريم43

11البسيبيسة م م210787204/09/2019202/09/2020102/09/202103العلوي ابتسام44

2ركيعة أوالد م م210849004/09/2019202/09/2021002/09/202102بوكال مروان45

1يعيش أوالد م م210843904/09/2019202/09/2021002/09/202102شامخ زينب46

3شعيب أوالد م م215957802/09/2020102/09/2020102/09/202102ياسين خنيبة47

1العربات م م204533902/09/2020102/09/2020102/09/202102حمادي كمال48

13البسيبيسة م م215952802/09/2020102/09/2020102/09/202102وردية جبور49

11شعيب أوالد م م215957002/09/2020102/09/2020102/09/202102عفاف صبري50

14شعيب أوالد م م215953102/09/2020102/09/2020102/09/202102سلمى البشيري51

14العربات م م215948402/09/2020102/09/2020102/09/202102سكينة الزعيتري52

13العربات م م215949402/09/2020102/09/2020102/09/202102هاجر بولحيا53

12كايد أوالد م م215954702/09/2020102/09/2020102/09/202102الزهراء فاطمة العباسي54

5السفلى الحمادنة م م215954102/09/2020102/09/2020102/09/202102هالة باصيط55

13كايد أوالد م م215962702/09/2020102/09/2021002/09/202101الكلوطي هشام56
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التوظيف تاريخالتأجير رقموالنسب االسمرت

 نقط

 األقدمية

العامة

بالمديرية االلتحاق تاريخ

 نقط

 التعيين

بالمديرية

بالمؤسسة االلتحاق تاريخ
 التعيين نقط

بالمؤسسة

مجموع

النقط 
التكليف مؤسسة

 ترتيب

االختيار

16ركيعة أوالد م م215903102/09/2020102/09/2021002/09/202101اخويرات عزيز57

12يعيش أوالد م م215863102/09/2020102/09/2021002/09/202101عنور بوشعيب58

15السفلى الحمادنة م م215844202/09/2020102/09/2021002/09/202101السالمي وفاء59

1العربات م م215801902/09/2020102/09/2021002/09/202101مجاهد الدين نور60

1العربات م م215803102/09/2020102/09/2021002/09/202101النباكي عمر61

14ركيعة أوالد م م215793502/09/2020102/09/2021002/09/202101الجبري سناء62

1الحويطة الحمادنة م م215764602/09/2020102/09/2021002/09/202101لشهب رضوان63

15السفلى الحمادنة م م215844102/09/2020102/09/2021002/09/202101الزيتوني عمر64

5ركيعة أوالد م م215928302/09/2020102/09/2021002/09/202101لعبيد ياسين65

22ادريس سيدي م م215803202/09/2020102/09/2021002/09/202101أيوب لطفي66

غائبةادريس سيدي م م215861602/09/2020102/09/2021002/09/202101سعيدي نعيمة67

20ادريس سيدي م م215801002/09/2020102/09/2021002/09/202101لعريني حمزة68
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