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رقــــــــم مسال لقب و الإ ال

معمري خدجية1

فركوس عبد املاكل2

ليالوي تركية3

بوبكر محمد4

محداين الزوبري5

تشاليب وليد6

ميان7 صويت اإ

رشوانة الساحي8

غراب راضية9

بولفاين أأمنة10

بومرداس سعاد11

معدادي صباح12

عقون يوسف13

بلجودي نس مية14

فاليح دلل15

عياد محمد16

بودماع زهري17

عليوش سلمية18

نيبوش نبهية19

غولم أأمحد20

درييس أأمنة21

رمحون فؤاد22

درقيين هنةل23

سواملية وداد24

مدرق انرو حسيبة25

يناس26 جاليل اإ

قريف أأمال27

عالم سهام28

ابرش أأمينة29

جقريف مليكة30

بوخامت جالل31

بوخلروف شهرزاد32

بوعدرون كرمية33

بودرون أأمال34

بن الصغري مسرية35

جابر أ س يا36

العايب سهام37

زرويق مسية38

فاطمي عائشة39

جامم شهرزاد40

بولقزاز حسينة41

شعالل عائشة42

قجايل نوال43

زرويق حفيظة44

قدوش شهرزاد45

هبويل فضيةل46

حنوي خدجية47

خبوش سارة48

شطاح رانية49

امعيــــــة  ـــي فــــــي الإدارة اجل ـــالم الآل تكوينية يف جمال تقنــيـــات الإع ن ادلورة ال ن  م 2020لس نة  ( C2i /WORD / EXCEL)قامئة املس تفدي



مرواين مسرية50

بردودي ليىل51

بن يزار فيصل52

بوقلقول س ناء53

بلعيد مسية54

ميان55 دقيش اإ

بوريو نعمية56

غرييب رقية57

دوابيل صورية58

المنر سعيدة59

خنفري جامل60

حيون رفيقة61

بوطعوش نورة62

سامعي بريزة63

لكحل حياة64

درابل نورة65



برحال فريدة66

بن حركوا أأنيسة67

صال سلمي68

زايدي جامل69

جباييل زهرة70

بوقريو عبد الغاين71

بودراع عبد الغاين72

أأودينة أأحالم73

طاي طاي سهام74

شعر ادليب هبية75

نغواش محمد76

دير حنان77

شطاط مىن78

هيشور راضية79

قريش سعاد80

بوسطيةل راضية81

بوطينة فاطمة82

بن عيىس هاجر83

رمج نوال84

أأمين جناة85

سعدي سهيةل86

هوامل أأمينة87

بومجييل جنالء88



رقــــــــم مسال لقب و الإ ال

بودراع عصـــــــــام                1

طالب حسني أأمحد                2

عــــــالم سهــــــــام             3

مرواين مسيـــــــــــرة 4

مق ر مسال لقب و الإ ال

  يوخنفوف فوزي1

  بومشخة عادل2

قباييل عبد القادر3

  قشريي لزهر4

مق ر مسال لقب و الإ ال

قرين همدي1

بن صيد هشام2

ملوي فيصل3

دمهيش محمد ملني4

بولقرع مروان5

مساحل محزة6

براهمي7 مهيوب اإ

مريم ملطيش8

بوختاةل رش يد9

بوعاش جامل10

بوعاكز راحب11

بلخريي مسري12

طوجني فيصل13

بوطمني لزهر14

بن رشيط نور هللا15

درويش أأمني16

معامش اجلودي17

بسطنجي سلمي18

بن طامة هشام19

رشيط العيد20

ال تركيب الفيديو  ن ادلورة التكوينية يف جم تفدين  م ة املس  امئ 2020لس نة ( (Montage Vidéoق

ال الكهرابء العامة لس نة  عنيني ابدلورة التكوينية يف جم لموظفني امل ية ل ة الإمس 2020القامئ

اية لس نة  وق ن و ال ال  الأم ن ادلورة التكوينية يف جم تفدين  م ة املس  امئ 2020ق



رقــم مسال اللقب و الإ

بوقريو عبد الغاين1

بوطومو مسري2

كبايس صورية3

العايب رمضان4

هيشور راضية5

قديسة عيل6

ماليك محمد العريب7

محود فتيحة8

طيار هدى9

سويعد عبداحلق10

كرسويح الهادي11

بودرمني لبىن12

معري عائشة13

خراب صابر14

خشة عدلن15

خنيش طالل16

حريش هدى17

شطاط مىن18

نعمون مسرية19

حييوش عبد العزيز20

حسنون أ س يا21

لعموري سهيةل22

بوصالية أأيوب23

بودراع عبد الغاين24

دير حنان25

عمتة معر26

بوطمينة رضا27

طاي طاي سهام28

شعور منصف29

ابيل راضية30

نغواش محمد31

بن ش نوف لطفي32

بوكعباش سلمى33

تليتل نور ادلين34

بن نوي سنسبيةل35

سواملية صالح ادلين36

ش نويق سهام37

مردايس جناة38

أأودينة أأحالم39

حيون أأمني خمتار40

مق ر مسال اللقب و الإ

بومعود الرشيف1

املعنيني برتبة  مترصف مستشار

هنية لس نة  متحاانت امل ني يف التحضري لالإ شارك لموظفني امل ية ل ة الإمس  2020القامئ

رتبة مترصف عنيني ب امل



مق ر مسال اللقب و الإ

بن مبارك ميينة1

عقون غنية2

قامسي فوزية3

طلحي سهيةل4

مق ر مسال اللقب و الإ

بن عبدة وداد1

جرابة رانية2

بن عيىس لبىن3

مزداد منرية4

بولفاين أأمينة5

خلويف حسينة6

خوين محزة7

محدان زبري8

غراب راضية9

عقون يوسف10

رشوانة ساحي11

زعاف مشس  ادلين12

بوسعيد زكرايء13

مسعودي محمد ملني14

معدادي هجرية15

ميان16 معراين اإ

مسطاري سلامين17

ميان18 منارصية اإ

شافعي محمد19

قطش عبد الرزاق20

ليالوي تركية21

بزاز بالل22

سال الياس23

تشاليب وليد24

علوي نصرية25

بن حامدة ابمس26

بومخيس روفية27

بوجحيةل مرمي28

عزيز سايم29

بولقزاز سبيت30

بوبكر محمد31

العايب خمتار32

بن املداين أأمينة33

املنصوري حنان34

ملنور ليندة35

حيدويس حبيبة36

بوحلبيب راضية37

بن ش تاح وهيبة38

دارة املعنيني برتبة  ملحق اإ

رتبة  عنيني ب ييسامل دارة رئ ون اإ ع



مق ر مسال اللقب و الإ

فياليل منصف1

غرزويل عقيةل2

بن غيدة محمد3

مدكور هجاد4

رايح أ منة5

خنيش محزة6

بو خلروف شهرزاد7

عزوز عبد احلكمي8

زايدة يسمينة9

بوعدرون كرمية10

براكن هدى11

بدرون أ مال12

بوخامت جالل13

دارة رتبة عون اإ عنيني ب امل


