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///أ شهر53عون مكتب 

شهر2112عون تقين للمكتبات إجلامعية   ///

إلتكوين إل ويل أ ثناء فرتة إلرتبص 

رتبة إملعنية إل
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ةعدد إملرتبصني ةبدإية إدلور مالحظاتمؤسسات إلتكوينهناية إدلور ة مدة إدلور



مسإلرمق لتحاقإللقب و إل  رتبة إل 

لطرش أ سامء   1

ش هيوب مسرية     2

زعطوط فريوز      3

لعاممري رإضية     4

بن يرحب عذرإء     5

ل       6 فاليح دل

فنطازي نزهة     7

صغريي حسان     8

معيور مرمي      9

مزايين أ حالم    10

مزغيش علمية    11

بن عامر عبةل     12

بن خملوف فوزية   13

يك    14 بن وإدن إمل

بن نعمون محمود    15

معزوزي مسية    16

إملس تفدين من إلتكوين إل ويل أ ثناء فرتة إلرتبص

دإرة رئييس عون إ 



مسإلرمق لتحاقإللقب و إل  رتبة إل 

  حنال مخيسة  1

بن خاوة سامية 2

إلعايب جامل إدلين3

إلعايب وردة  4

 جنحي زهري  5

نرص هللا سارة  6

برإيب نرميان   7

بومردإس سعاد   8

  خملويف سارة9

موي  نس مية10

بتسام 11  بوإلفلفل إ 

ية12  إلعيدي رإن

بلجودي نس مية    13

 بن حرود دنيا  14

 محرويش ايمسينة15

 رسإي هاةل16

خمناش غروب17

انير س ميوشة   18

 كميوش صباح  19

انرص أ حسن  20

قريف حبيبة21

 نية مرمي22

دإرة عون إ 



مسإلرمق لتحاقإللقب و إل  رتبة إل 

بن فوغال نوإل 1

بلوندية مفيـــــــدة  2

حريش عزيـــــزة 3

موىس عبد إمحليد   4

بن حلرش خادل   5

مسإلرمق لتحاقإللقب و إل  رتبة إل 

 بغريش نوإل  1

نوي محمد                                       2

فلوس زكرايء    3

سعادة مليكة   4

 هروم نورة 5

 مدإيس عبد إلبايق 6

أ سابع مسرية    7

مسهان    8 مسري إ 

بوبيدي فهمية 9

 زرمان عز إدلين10

 بعبع مرإد  11

 برشاش أ مرية 12

 قندوز أ مينة 13

دلميي رسين 14

 رمج فريوز15

 بوإدي جندة 16

 ولهيي أ منة 17

كرميش عباس 18

خنوس عبد إملاكل 19

برحال زين إدلين 20

بوبشرية سعاد  21

عون تقين للمكتبات إجلامعية

عون مكتب


