
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 

مركز اإلجراء : متوسطة 11 ديسمبر 1960 - ورقلة 
2472اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : ملحق رئيسي بالمخبر

اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم
  15-10-1977بوخلخال  كنزة153002053
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قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2450اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  25-05-1992خالي  احمد ضياء الحق2053000064  18-11-1992بروبة  احالم1953000062  17-02-1989غيالني  ابراهيم1853000061  07-11-1989بن حموده  ابتسام1753000059  16-06-1990حامدي  ابتسام1653000056  02-10-1975كنتاوي  إبراهيم1553000047  08-12-1980بوعالق  أمينة1453000043  26-02-1990بن التواتي  أمينة1353000042  01-05-1990ركبي  أمال كريمة1253000040  23-05-1992بشيري  أمال1153000038  12-05-1981بن الشيخ  أمال1053000035  11-04-1983هدار  أسيا953000026  31-07-1991بوهريرة  أسيا853000025  25-03-1991زروقي  أسماء753000018  22-11-1987شبوب  أسماء653000015  18-07-1982لبسيس  أحالم553000012  12-09-1988بوهريرة  أبو الفتوح453000011  11-12-1986نخلة  آمنة353000010  22-08-1990كربوسة  آمنة253000008  16-11-1986بن موسى  آمال153000006
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مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2451اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  10-05-1991شتيتح  انشراح2053000095  02-06-1992دريد  امنة1953000094  28-10-1988خباز  امال1853000093  08-01-1989قرير  امال1753000092  21-07-1989لمصارة  الفة1653000085  02-07-1985قريدة  العيد1553000084  17-04-1988قمودة  العايش1453000082  13-03-1982مسك  الظاوية1353000080  21-12-1981قندوز  الزهرة1253000078  01-11-1982عاشو  الزهرة1153000077  18-08-1987بضياف  الزهرة1053000076  20-04-1981بن شاعة  الزهرة953000075  21-01-1988النيبوع  الزهرة853000074  29-06-1989جغاب  الحاج753000071  31-12-1986بن دادي  الجموعي653000070  18-02-1986مجوجة  االمجد553000069  29-07-1987رزقان  اسمهان453000068  17-09-1982زيدي  اسمهان353000067  21-01-1987تخة  اسمهان253000066  22-04-1983بن خيرة  اسماء153000065
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قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2452اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  27-10-1979مبروكه  خبيش2053000161  26-01-1988فرتوني  خالد1953000160  18-11-1986فزاعي  حياة1853000158  07-09-1984باباعربي  حياة1753000156  30-08-1981بالمهدي  حنان1653000143  13-01-1984قطافي  حنان1553000142  08-01-1975حابي  حليمة1453000136  21-01-1982خليف  حليمة1353000134  31-07-1978رمضاني  حكيم1253000128  28-05-1987بن شنة  حسينة1153000126  31-05-1988فاجي  حسناء1053000124  26-03-1989بن صبرو  جياللي953000122  24-02-1986قبشي  جميلة853000118  14-04-1989عزيزي  جمعة753000117  15-10-1983تلي  ثريا653000113  23-12-1984حمادي  بشرة553000101  21-09-1985الهلي  بدري453000099  25-05-1987درب  بدرة353000098  30-11-1989دليل  ايمان253000097  04-01-1989حفيان  ايمان153000096
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مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2453اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  30-09-1978عامري  رزيقة2053000215  01-03-1987زوبيري  رزيقة1953000214  28-02-1993قبائلي  رحيمة1853000212  26-08-1987حميداتو  رحاب1753000205  11-12-1978بن عامر  ربحة1653000202  25-06-1985شيباني  راضية1553000198  09-01-1993حموية  دنيا1453000193  19-09-1979لقوقي  دليلة1353000191  02-06-1982حمادة  داود1253000186  21-08-1982لهراوة  خيرة1153000182  12-07-1990بالطاهر  خيرة1053000180  09-01-1991لبسيس  خولة953000178  29-06-1987جبالي  خولة853000177  28-05-1987كروش  خولة753000175  20-11-1989بالحسين  خليصة653000172  15-07-1987سماعيلي  خضرة553000171  18-05-1975سالمي  خضرة453000170  06-10-1977مزي  خديجة353000166  22-06-1977تخة  خديجة253000165  05-12-1987قيطون  خديجة153000163
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المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2454اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  26-06-1991نيلي  سعيدة2053000286  27-12-1979النوري  سعدية1953000279  26-03-1980لخشاخش  سعدية1853000278  03-04-1985زهاني  سعاد1753000274  03-10-1986بن حامد  سعاد1653000273  14-04-1985قريدة  سايح1553000268  08-02-1977بوقطيط  سايح1453000267  06-05-1985عبيدلي  سامية1353000265  07-11-1988غاية  سارة1253000259  29-06-1991قبي  زينب1153000248  14-04-1992بالحبيب  زينب1053000245  02-11-1982بن عبد اهللا  زينب953000242  04-02-1989بدوي  زينب853000240  10-02-1983خذران  زينب753000239  01-07-1990ريغي  زينب653000238  12-01-1994بن كابوية  زينب553000237  06-09-1988بن نعيمة  ريمة453000229  09-08-1987بوعنان  رمضانه353000226  11-05-1988طفحي  رشيدة253000219  02-01-1984مامانو  رزيقة153000216
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المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2455اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  27-06-1992بوغابة  سناء2053000329  01-08-1985طرمون  سناء1953000328  16-11-1987مقراني  سناء1853000327  20-03-1989بالرقي  سميرة1753000325  19-10-1989حفصي  سميرة1653000323  11-01-1986قواسمي  سميحة1553000317  31-05-1990بودوح  سمية1453000312  06-05-1988بن قطاية  سمية1353000309  11-12-1984قيطون  سمية1253000307  24-09-1989عوامر  سمية1153000306  05-09-1983بن عطاءاهللا  سمية1053000305  21-11-1986فريحي  سمية953000303  20-09-1991حسيني  سمية853000301  17-05-1982بن كبوية  سمية753000300  11-06-1987رزيق  سمية653000299  26-05-1987الجمعي  سمراء553000298  11-12-1987قشيدة  سليمة453000294  11-05-1983قريونة  سليم353000292  01-03-1987بن راس  سعيدة253000289  16-03-1994قادير  سعيدة153000288
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إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
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المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2456اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  20-09-1980كربوسة  صديقة2053000364  19-11-1989طبشي  صبيحة1953000363  22-11-1988بالخرفي  صبرينة1853000361  15-02-1985قصة  صباح1753000359  23-02-1986بن ساري  صباح1653000356  04-02-1989الصديقي  صباح1553000353  22-07-1990زوا  صافية1453000351  30-04-1990كودية  صارة1353000350  23-06-1993خميسات  شيماء1253000348  01-11-1987بوبرمة  شريفة1153000346  27-09-1989بن الستي  شريفة1053000345  01-01-1986حشاش  شريف953000344  09-08-1983محمد علي  شرفاوي853000343  08-07-1982قويدري  شافية753000342  06-04-1983حماده  سيهام653000341  25-10-1987حمادي  سومية553000340  22-03-1991مخلوفي  سهام453000339  28-11-1986بن يحكم  سهام353000338  23-11-1987فروي  سهام253000334  28-06-1987لبسيس  سنى153000330

الصفحة  1 من 1
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المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2457اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  14-03-1986زنو  عبد القادر2053000407  01-03-1989يعقوب  عبد السميع1953000406  05-10-1990بوزيان  عبد السالم1853000405  03-03-1984بعضي  عبد الرؤوف1753000404  31-10-1985قاشي  عبد الحميد1653000403  06-10-1991غربي  عائشة1553000394  09-06-1969قدوري  عائشة1453000393  28-05-1982توجي  عائشة1353000389  26-07-1986بلحية  عائشة1253000387  01-01-1986كراكري  عائشة1153000386  01-08-1989خالدي  صليحة1053000381  25-07-1972جابوربي  صليحة953000377  05-02-1979اللحية  صفية853000376  29-06-1988صديقي  صفية753000374  19-11-1991غيالني  صفية653000372  17-12-1990عصماني  صفية553000371  13-04-1983بن شتيوي  صفوان453000370  19-10-1993حجاج  صفاء نوال353000369  06-04-1991ايدار  صفاء253000367  15-04-1989هباز  صفاء153000365

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
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المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2458اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  12-07-1985حفصي  فريدة2053000482  09-11-1980رحيم  فريد1953000481  09-02-1983كاكي  فتيحة1853000475  16-07-1985صوالح  فتيحة1753000471  24-12-1977بن كتيله  فتيحة1653000469  21-01-1982صحراوي  فاطمة الزهراء1553000456  22-09-1990بن حمزة  فاطمة الزهراء1453000455  12-08-1990خداوي  فاطمة الزهراء1353000451  24-05-1983قريشي  فاطمة الزهراء1253000450  06-07-1987فهدي  فاطمة1153000440  30-08-1983بن عباس  فائزة1053000436  27-06-1986بن الزاوي  عواطف953000433  23-05-1984بوعيشة  عمورة853000432  18-12-1977بومادة  عمر بن الخطاب753000431  12-05-1989دريد  عمر653000430  04-12-1988سويسي  عزيزة553000420  01-12-1988بلعباس  عبدالوهاب453000416  13-09-1984المخصوص  عبدالرحمان353000415  24-10-1991زناتي  عبد الكريم253000409  23-07-1988عبان  عبد القادر153000408
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2459اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  18-04-1986شيبة  لخضر2053000525  20-01-1990بريق  لبنى1953000523  17-11-1991خيشة  كنزة1853000515  26-05-1986جابو  كلثوم1753000513  10-12-1991عباسي  كلثوم1653000512  03-07-1987نعيمي  كلثوم1553000511  27-10-1987لكحل  كريمة1453000509  08-11-1984التجاني  كريمة1353000508  29-03-1990شربي  كريمة1253000506  14-05-1981مسعودي  قوتة1153000503  10-05-1976بن ناصر  فيصل1053000502  06-09-1983دهماني  فوزية953000499  27-01-1983بن الشيخ  فهيمة853000498  10-01-1981بوتلي  فطيمة الزهرة753000496  23-09-1989زوزو  فطيمة الزهرة653000495  09-09-1974قانة  فطيمة الزهرة553000494  22-12-1984عجاين  فطيمة453000491  02-01-1987األسود  فطيمة353000489  10-12-1983زاير  فطيمة253000488  10-04-1979بالعيد  فريدة153000484

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
اإلسم و اللقب                                                                                 اإلمصـاء
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2460اللجنـة  :  الفتـرة المسائيـةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  30-08-1988مدور  مريم2053000579  27-06-1989بوجليدة  مريم1953000576  26-06-1987خرفي  مريم1853000574  07-07-1993كربوسة  مرية1753000573  26-09-1990دغة  مروة1653000572  03-01-1980خروبي  مراد1553000569  23-09-1985عباس  مخترية1453000568  17-07-1990غيالني  محمد ياسين1353000567  19-12-1988كباس  محمد العيد1253000562  29-05-1981قادري  محمد العربي1153000561  27-05-1987بن حمودة  محمد السعيد1053000559  17-07-1988عمومن  محمد البخاري953000557  14-12-1986تلحاس  محمد األمين853000555  25-06-1988العصمي  محمد األمين753000554  09-01-1988بن نونة  محمد أيوب653000553  10-07-1985بوقرة  مايسة553000542  08-01-1982نايلي  ماجدة453000539  04-08-1978كشاش  ليلى353000533  28-10-1977لعروسي  ليلى253000532  29-03-1993كداد  لويزة153000531

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2461اللجنـة  :  الفتـرة المسائيـةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  04-09-1979سوداني  منال2053000617  22-01-1985غبايشي  مليكة1953000613  04-01-1990تلي  مليكة1853000612  06-01-1985حسيني  مكية1753000610  01-09-1980دايخة  مفيدة1653000609  07-02-1988خروبي  مفيدة1553000608  05-11-1988بن الشيخ  مفيدة1453000607  12-06-1984سالمي  مصطفى1353000604  21-10-1985محجوبي  مصطف1253000603  30-06-1976بن كانون  مسعودة1153000602  07-08-1985بن عبد الباسط  مسعودة1053000601  10-09-1971حمادو  مسعودة953000597  09-06-1985كشكاش  مسعودة853000594  21-09-1972طبال  مسعودة753000592  12-12-1992سويسي  مريم653000588  23-01-1982زياد  مريم553000586  27-12-1993عصماني  مريم453000585  01-11-1983محبوب  مريم353000583  19-12-1981مدقن  مريم253000582  15-03-1986درب  مريم153000581

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
اإلسم و اللقب                                                                                 اإلمصـاء
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2462اللجنـة  :  الفتـرة المسائيـةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  25-08-1976قاسمي  نعيمة2053000660  01-10-1985مناوي  نعيمة1953000658  22-11-1969موهوبي  نعيمة1853000657  12-01-1985مقراني  نصيرة1753000653  03-05-1980مهاني  نسيمة1653000647  08-04-1990اوالد سالم  نسيمة1553000646  08-01-1986بن لعمودي  نسيمة1453000642  26-02-1983فرعة  نخلة1353000638  24-03-1972بوبكر  نجاة1253000637  13-09-1991بن أم هاني  نبيلة1153000636  24-08-1985بن حمية  ناهد1053000635  22-02-1984بوقنور  ناهد953000634  22-08-1991صمبة  نادية853000633  16-09-1989دريس  نادية753000631  30-05-1990قريد  نادية653000629  05-12-1988بوطي  نادية553000626  01-03-1983ربوح  ميادة453000624  12-05-1983ببه  منيرة353000622  13-02-1988خميس  منى253000621  06-03-1986حمادي  منوبية153000619

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2463اللجنـة  :  الفتـرة المسائيـةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  01-03-1985قيسي  وردة2053000711  21-09-1989محبوب  وردة1953000710  03-09-1991بن هارون  وردة1853000709  03-09-1990شريرات  وردة1753000708  17-01-1982بواالنوار  وردة1653000707  29-12-1985العابد  وداد1553000706  09-02-1981لحيمر  هودى1453000704  08-05-1979بوراس  هوارية1353000703  26-09-1987عرعار  هناء1253000702  30-07-1991جعرون  هدى1153000695  01-09-1991مداح  هجيرة1053000692  15-09-1990قوارح  هجرة953000691  11-06-1987مقدم  هالة853000690  12-03-1986عسال  نورة753000674  22-09-1991غريب  نور الدين653000672  28-11-1991بواب  نور االيمان553000671  26-02-1983لكحل  نوال453000668  10-07-1987بالطيب  نوال353000666  02-10-1987بن العمودي  نهلة253000662  27-09-1982مناع  نفيسة153000661

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
اإلسم و اللقب                                                                                 اإلمصـاء
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 
مركز اإلجراء : ثانوية المجاهد خليل احمد - ورقلة 

2464اللجنـة  :  الفتـرة المسائيـةالرتبــة : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم

  10-03-1981بوطبيلة  يونس1453000739  24-08-1984كربوسة  يمينة1353000738  10-07-1982قوارح  يمينة1253000734  19-12-1987لوبيري  يسمينة1153000733  30-11-1981رزيق  يسرية1053000732  02-11-1985قريدة  يحي953000731  20-01-1985عجاين  ياقوت853000729  02-12-1990سالمي  ياسمينة753000728  05-03-1991شرقي  وهيبة653000726  19-11-1988دبة  وهيبة553000725  29-05-1986تاتي  وفاء453000723  10-08-1991بن موس  وفاء353000722  21-04-1985بوحنيك  وفاء253000719  20-04-1985عون  وفاء153000718

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس  المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
اإلسم و اللقب                                                                                 اإلمصـاء
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 

مركز اإلجراء : متوسطة 11 ديسمبر 1960 - ورقلة 
2466اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : نائب مقتصد

اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم
  02-04-1979بوخلخال  فضيلة2053000924  08-12-1988بلحية  فتيحة1953000921  02-04-1987سلمي  فاطمة الزهراء1853000910  31-01-1985دندوقي  فاطمة الزهراء1753000909  20-06-1984بن يحي  فاطمة1653000906  17-04-1987زيناي  عقيلة1553000901  27-12-1987هيشور  شريفة1453000863  19-07-1991مخلوفي  سهام1353000855  28-02-1982بن الزاوي  سهام1253000854  01-12-1991بربح  سميرة1153000851  04-02-1989بن خدومة  سمية1053000849  18-08-1980بلحاج  سعاد953000841  22-10-1991بن تربح  سامية853000838  05-06-1985غدايري  زهير753000828  23-11-1991بوبكري  رقية653000825  17-12-1991عبودة  رجاء553000821  18-04-1988قبي  ربيحة453000815  19-09-1988منصوري  خديجة353000798  13-10-1989محسن  جهيدة253000775  02-12-1990سعيدان  أمينة153000752

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
اإلسم و اللقب                                                                                 اإلمصـاء
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 

مركز اإلجراء : متوسطة 11 ديسمبر 1960 - ورقلة 
2467اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة : نائب مقتصد

اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم
  03-09-1989رواي  وفاء1153001001  20-03-1988بوزيد  نذيرة1053000975  02-01-1985حاجي  نجاة953000974  22-07-1983كادي  نجاة853000973  10-04-1988تركي  نبيلة753000972  04-08-1976التهامي  نادية653000970  18-08-1985أعمورية  نادية553000969  23-10-1990دباخ  مسعودة453000962  19-11-1981قريدة  مسعود353000960  22-01-1985العياط  كريمة253000936  01-01-1984خالدي  فوزية153000933

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس  المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
اإلسم و اللقب                                                                                 اإلمصـاء
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 

مركز اإلجراء : ثانوية العربي قويدر - ورقلة 
2469اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة :  مقتصد 

اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم
  13-08-1989كرامة  وفاء2053001997  20-12-1986نيلي  نوال1953001940  12-06-1985روان  مونة1853001890  12-07-1987غولة  موسى1753001887  16-02-1988خوجة  منير1653001879  27-12-1986قسمية  محمد ياسين1553001817  23-04-1983محرر  لخضر1453001718  21-07-1986منصوري  فايزة1353001654  25-02-1983معمري  عماد1253001605  14-06-1984طبشي  عبدالرحمان1153001575  23-09-1986خنوفه  عبد الوهاب1053001573  18-10-1982نعجي  صالح الدين953001464  05-01-1987غزران  سمية853001395  01-10-1980دفرور  سعاد753001364  12-05-1978غريب  الطاهر653001114  19-02-1983عكسة  الزهرة553001098  11-06-1985فتيته  الحاجة453001091  16-05-1982جاري  اسماء353001075  08-07-1993حابس  أمال253001042  27-03-1982كروط  أحمد عبد السالم153001024

الصفحة  1 من 1

إمضاء و ختم رئيس المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
اإلسم و اللقب                                                                                 اإلمصـاء
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 
مديرية التربية لوالية  : ورقلة

قائمة الحضور في اإلختبار  الشفهي لمسابقة  توظيف
 2016سبتمبر  17بعـض الرتـب دورة 

مركز اإلجراء : ثانوية العربي قويدر - ورقلة 
2470اللجنـة  :  الفتـرة الصباحيةالرتبــة :  مقتصد 

اإلمضـاءبطاقة التعريفتاريخ الميالداللقب و اإلسـمرقم التسجيلالرقم
  25-04-1984موسى قدور  يمينة453002022  23-05-1988نايلي  يعقوب353002019  25-12-1991نعامي  يعقوب253002016  18-12-1984برقوق  يسين153002014
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إمضاء و ختم رئيس  المركزإمضـاء أعضاء لجنة المقابلة
اإلسم و اللقب                                                                                 اإلمصـاء
 ....................                                                   ................................................ - 1
 ....................                                                   ................................................ - 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 20 / 20

http://www.tcpdf.org

