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امعية املعنيني برتبة همندس رئييس للمخابر اجل

رمق مسال لقب و ال  ال

ش بال ابراهمي اخلليل1

شهاب خوةل2

بوحوش مىن3

بن حصيح جنوى4

جغمي فريوز5

بو دهان صونية6

عياد أ مال7

بو مةل حسني8

مقدم دارين9

بن أ معر شهرزاد10

زغاد مدحية11

عيساوي منال12

همناوي جنيب13

نزار سهام14

بن حلرش نور الهدى15

انرصي حياة16

بودشيش رزيقة17

رحايل اندية18

بكوش ليندة19

زارزي مسرية20

بوالنجوم نزمي21

بكوش عصام22

بومليط مرمي23

سداري بشري24

منارص وس مي25

رصاع هشام26

طيار حكمي27

قارة هشام28

حاج خمناش هشام29

قربوع فارس30

خوادلي نوال31

بريم طاهر32

عقون يزيد33

شويق رمي34

بودراع سهام35

داديس ليىل جنمة36

بوقريعة الياس37

بورضسة عبد احلق38

بوعطية ليندة39

بوحلية ليندة40

متحاانت املهنية لس نة  ن لتحضري لال   2021القامئة ال مسية للموظفني املشاركني يف التكوي



املعنيني برتبة مترصف رئييس 

رقــم مسال لقب و ال  ال

جير شهرزاد1

بيطسة يوسف2

بوخالفة سايم3

مالح لبىن4

دعلوش محمد يزيد5

زواطر مرمي6

مسعود خلوف بالل7

بليبل عامر8

بوتش رفيق9

بن عياش كرمي10

بومزبر محمد الهادي11

بوشعيةل ملياء12

بردودي ليىل13

شارف امسهان14

بومخيس وحيد15

بن حبرية رجاء16

بلحفاف أ مال17

مكركب أ بران أ سامء18

رزقون راضية19

عزون صابر20

محدي أ مال21

حشالف محزة22

بومزعر نبيل23

خملويف عبد امحليد24

مزايه كرمي25

بوبية عبد امحليد26

بومةل صالح ادلين27

داود مسرية28

عوارشية مرمي29

بورضسة دلل30

معريش منال31

دحامين فاطمة32

بن يزار فيصل33

بوريو نعمية34

لقيقط عبةل35

ميان36 دقيش ا 

رجاح صربينة37

داود سهيةل38

درابل محمد39



رمق مسال لقب و ال  ال

مصيب مسري1

بن صار مسرية2

حيون أ مني خمتار3

أ ودينة أ حالم4

مردايس جناة5

بن نوي سنسبيةل6

ش نويق سهام7

نغواش محمد8

ابيل راضية9

بن ش نوف لطفي10

بوكعباش سلمى11

شعور منصف12

عمتة معر13

دير حنان14

بودراع عبد الغاين15

حسنون أ س يا16

بوسالية أ يوب17

لعموري سهيةل18

كرسويح الهادي19

حريش هدى20

خراب صابر21

شطاط مىن22

معري عائشة23

خنيش طالل24

نعمون مسرية25

طيار هدى26

ماليك محمد العريب27

بوقريو عبد الغاين29

املعنيني برتبة مترصف

محود فتيحة28



رمق مسال لقب و ال  ال

بوكرك عبد الغاين1

بوخالفة كامل2

بورضسة بالل3

دلهايم محمد4

بورضسة بسام5

عيادي نعامن6

بوشيشة فاحن7

بوعصيدة هشام8

شعاةل الطيب9

قشاوي نور ادلين10

العقيب محمد لطفي11

تور أ حسن12

مغالوي انرص13

بوحلليب راحب14

بوعشاية بومخيس15

بلعلوي محمد16

تليالين محزة17

بن سويعد منصف18

بلعلوي عيل19

بن جاب هللا حلمي20

الشلويف فارس21

زايد عبد الغاين22

س يود أ محد23

بن جوميع همدي24

عامر لزهر25

معيفي جامل26

جريو رايض27

شهييل كامل28

قربوعة نور ادلين29

مايم ابراهمي30 ا 

ن و الوقاية لس نة  ن ادلورة التكوينية يف جمال  ال م ن  م 2021قامئة املس تفدي



مسالرقــــــــم اللقب و ال 

خالف العمري1

جعفر عبد اليل2

بوحلية هواري3

بوشليط أ نيس4

جــري  رقــية5

اكحس لعور شبيةل6

بوبية عبد امحليد7

مزايه كرمي8

بوشعيةل ملياء9

بومخيس وحيد10

بومزبر محمد الهادي11

خملويف عبد امحليد12

خمنايش عقبة13

بومةل صالح ادلين14

بوتش رفيق15

بلحفاف أ مال16

عبد املؤمن رمية17

لقيقط عبةل18

بن العابد رضا19

مغراين صباح20

ميان21 دلميي  ا 

حناش عدلن22

برحال فريدة23

بوروينة رش يد24

محود سايم25

طالب فوزي26

شلغوم مسرية27

زاير وردة28

سامعي بريزة29

عاممرة محمد اليازيد30

قانة صابر31

بوزرايب ايسني32

رمول مفيدة33

بلعلوي محمد34

حمنان محمد رضا35

العايب رمضان36

بوعنميبة هدى37

بوبكــــر محمد38

ن ادلورة التكوينية يف تس يري الصفقات العمومية لس نة  ن  م 2021قامئة املس تفدي


