الجمهورٌة الجزائرٌة الدبقراطٌة الشعبٌة
والٌة المسٌلة
مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة
مصلحة الموظفٌن

قائمة المترشحٌن المدعوٌن إلجراء المقابلة لإللتحاق برتبة ملحق رئٌسً لالدارة
لٌوم  27:مارس  2017صباحا
اسم ولقب المترشح

رقم

العنوان

1

بٌدي ضٌاء الدٌن

ص ب  887المسٌلة

2

صغٌري حسان

بواسطة وعواع أحمد إسكافً العرقوب

3

عوٌطً صبٌرة

بلدٌة الحوامد

4

ساتة فاطمة الزهرة

عند ساتة عبد القادر تاجر بحً وعواع المدنً المسٌلة

5

بن علٌة سامٌة

حً أول نوفمبر  9/459بوسعادة

6

بن سالم عبد القادر قدور

شارع الهضبة  04/64بوسعادة

7

سعداوي خلٌف

حً مٌطر  03/789بوسعادة المسٌلة

8

بختً منٌرة

ص ب  1056ق ر المسٌلة

9

هاللً عبد القادر

حً مٌطر بوسعادة

10

صوشً سمٌر

حً  50مسكن تساهمً المسٌلة

11

دهٌمً سعاد

حً  924مسكن المسٌلة

12

أحمد عاشور

حً الملعب الكبٌر اوالد دراج

13

بن عٌسى أسماء

حً الموامٌن  14/ 148بوسعادة

14

بشٌري شهرزاد

حً البناء الذاتً رقم  113/13بوسعادة

15

بوصاق سفٌان

حً  322مسكن المسٌلة

16

لطرش خالد

حً المجاهد  495/22بوسعادة

17

بن علٌة فتح هللا

حً المجاهد بوسعادة 12/475

18

بعلً هشام

حً  500مسكن المسٌلة

19

بن ٌونس جمال

حً الوحدة رقم  06المسٌلة

20

بوقرة مصطفى

حً  209مسكن المسٌلة

21

دشوشة فؤاد

قرٌة أم الشواشً تارمونت

22

بن عبد الرحمان مونة

ص ب  01الدٌس اوالد سٌد ي ابراهٌم

23

هباش عبد الرؤوف

حً  100مسكن اوالد عدي لقبالة

24

لعٌطر عماد الدٌن

حً  40مسكن بن سرور

25

جلٌد أسٌا

المعهد الوطنً العالً للتكوٌن شبه الطبً

26

ارفٌس عامر

الحً الجنوبً  189/01جبل امساعد

27

حفٌظً ابراهٌم

الزرارقة بلدٌة خطوطً سد الجٌر

28

دومً حٌزٌة

حً اشبٌلٌا بالمسٌلة

29

ارفٌس حسٌن

الحً الجنوبً  173/10جبل امساعد

30

بن عطٌة معمر

الدٌس بلدٌة اوالد سٌدي ابراهٌم

31

بختً سامٌة

حً  30مسكن عمارة ب رقم  14المسٌلة

32

سدٌرة أسامة

حً  600مسكن بلمجنح عمارة  06الباب 44

33

شمٌنً محمد ٌاسٌن

حً النصر  131/09بوسعادة

34

رقٌق مٌادة

حً  79مسكن كروع حمام الضلعة

35

بن ٌحً بالل

حً الشٌخ الطاهر بالمسٌلة

36

دحٌة ضٌاء الحق

حً المٌراح الهامل 28015

37

جغلولً ولٌد

حً  300مسكن رقم الباب  209العمارة أ  22المسٌلة

38

طٌباوي فوزٌة

حً الموامٌن  10/440بوسعادة

39

نوٌبات علً

حً النصر  1000مسكن المسٌلة

40

دحدوح عبد الحلٌم

حً  1500/440مسكن القطب الحضري الجدٌد المسٌلة

41

لعٌفاوي إسالم

حً بن ٌطو ابراهٌم عٌن الحجل

42

بن نوٌوة زكرٌاء

حً تعاونٌة أول نوفمبر رقم  19المسٌلة

43

جٌدل تقً الدٌن

حً النصر  1000مسكن مدرسة حً النصر القدٌمة المسٌلة

44

بحاش ٌونس

حً  56مسكن العمارة  04رقم الباب  37المسٌلة

45

خرٌفً أسامة

حً  124مسكن اندٌتكس

46

شادي مرٌم

حً  1000/300مسكن المسٌلة

47

ارفٌس مٌلود

شارع مبروكً النواري الحً الجنوبً بلدٌة حبل امساعد

48

بوعكاز احمد

ص ب  138حً اشبٌلٌا المسٌلة

49

ٌاحً امال

حً  608مسكن المسٌلة

50

حمٌدي بن عزوز

حً  08ماي  45عٌن الحجل

51

روٌبح وفاء

الحً االداري ببلدٌة بن سرور

52

والً مٌلود

حً  138مسكن اشبٌلٌا القدٌمة المسٌلة

53

بوسدراٌة أمٌنة

حً  86مسكن بالمسٌلة

54

ضباب جمال

بلدٌة الخبانة

55

تواتً كمال

حً الدوادة طرٌق البرج المسٌلة

56

صالح مرٌم

حً  924مسكن المسٌلة

57

طباخ منال

 42شارع العقٌد عمٌروش طرٌق البرج المسٌٌلة

58

جدار محمد االمٌن

حً  256مسكن عمارة ب  15رقم الباب  141المسٌلة

59

بن طٌبة أسماء

بلدٌة المطارفة

60

ثلٌجان نصٌرة

حً  3500/860/210مسكن المسٌلة

61

عوٌنة مباركة

بواسطة جباري السعٌد حً  108مسكن المسٌلة

62

بودٌسة مصطفى

بلدٌة عٌن الملح

63

داللجة شهرة

حً  924مسكن المسٌلة

64

بلٌل أم السعد

مفقاطعة  28ص ب  62المسٌلة

65

ناجم حٌاة

حً محمد شعبانً بوسعادة 02/960

66

عطالوي ٌاسٌن

حً محمد شعبانً  738/7بوسعادة

67

مٌمون هاجر

حً  18مسكن طرٌق الجلفة القدٌم رقم  06/568بوسعادة

68

دومً مبروك

حً  256مسكن عمارة  18الباب  175المسٌلة

69

جعٌجع نصٌرة

حً  600مسكن عمارة  45الباب  368المسٌلة

70

مٌاح وفاء

ص ب 1600

71

زرٌق سمٌة

بلدٌة المطارفة قرٌة الوٌزة

72

لوبازٌد وردة

حً  24فٌفري  15/235بوسعادة

73

بلباي محمد

بواسطة بلباي نور الدٌن الوكالة الجزائرٌة إلتصاالت الجزائر

74

بورنان ٌاسمٌنة

حً  300مسكن الحً الزاهر المسٌلة

75

دهٌمً محمد األمٌن

ص ب  1325المسٌلة

76

تواتً بادٌس

بواسطة العٌدي عبد الرشٌد حً العقٌد عمٌروش المسٌلة

77

بوضٌاف امال

الى السٌد بوضٌاف العٌد ص ب  757م الموارد المائٌة المسٌلة

78

معموري فتٌحة

حً  17جوان  44/201بوسعادة

79

جغام البشٌر

حً محمد شعبانً  33/919بوسعادة

80

بودٌسة اسعٌد

حً محمد شعبانً  760/09بوسعادة

81

نوٌوة حدة

نقابة المحامٌن بالمسٌلة

82

شبابحة مرزاقة

قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد

83

املٌك علً

ص ب  171عٌن الملح

84

عبد الحفٌظ معمر

بلدٌة امسٌف

85

محممودي حارث

حً الكوش المسٌلة

86

لقلٌطً سارة

حً سٌدي سلٌمان  725/18بوسعادة

87

بوزٌدي الضاوٌة

حً أول نوفمبر  03/270بوسعادة

88

مختاري ٌاسر

مشتتة عمرون المطارفة

89

لخضر فراح مسغود

ص ب  01برٌد حً النصر المسٌلة

90

قٌطون مرٌة

حً سٌدي سبٌمان  13/900بوسعادة

91

بلخوجة ٌوسف

فرقة اوالد سالم السواقً المدٌة

92

قنفود عبد الرحٌم

حً  104مسكن أوالد دراج المسٌلة

93

غفصً عبد الفادر

تعاونٌة عمر بن الخطاب المسٌلة

94

بوقرة عفاف

حً اوالاد سالمة تارمونت حمام الضلغة

95

راجعً نورة

تعاونٌة عبان رمصان المسٌلة

96

ساجً كرٌمة

حً جنان الكبٌر المسٌلة

97

امغار ابتسام

حً محمد بوضٌاف المسٌلة

98

مشطة نادٌة

ص ب  511حً النصر المسٌلة

99

حاجً كمال

ص ب  430mمقرة

100

زغبة نوال

بواسطة سغادة سلٌمان محامً حً  40مسكن المسٌلة

101

بنٌة امٌنة راضٌة

حً طرٌق بوسعادة المسٌلة

102

بوخلط نجمة

ص ب  1456المسٌلة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدبقراطٌة الشعبٌة
والٌة المسٌلة
مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة
مصلحة الموظفٌن
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رقم

العنوان

103

زاوي نزٌهة

مدٌرٌة األشغال العمومٌة المسٌلة

104

نبق حسان

حً الزعفرانٌة  314/03بوسعادة

105

مشٌكً عبد الغنً

حً المنضر الجمٌل  206المسٌلة

106

مشري عبد الرحمان

حً  200مسكن  cnlاشبٌلٌا المسٌلة

107

سعداوي فاتح

حً  322مسكن المسٌلة

108

مزاري سٌسة

حً  600مسكن المسٌلة

109

سالم آمال

مقاطعة  29المسٌلة

110

بوقرة عصام

بواسطة بدٌار الجمعً تاجر شارع  05جوٌلٌة المسٌلة

111

ابراهٌمً اٌمان

حً  18مسكن الدٌس

112

حجاب نزٌهة

بواسطة حجاب محمد جزار حً الجعافرة

113

مدانً كرٌمة

حً  700مسكن المسٌلة

114

طٌباوي ٌوسف

حً  300/70مسكن امجدل

115

علً شرٌف آمال

حً نوارة بلدٌة المطارفة

116

بشٌري عبد الحلٌم

حً  206مسكن المسٌلة

117

عزوز سارة

حً  17جوان  224/07بوسعادة

118

لحوٌشً سهام

حً  24فٌفري 07/230بوسعادة

119

رقٌق مروان

حً  17جوان  248/37بوسعادة

120

بلواضح الٌامنة

حً  20أوت شارع  50رقم  54/833بوسعادة

121

بن جعٌمة فاطنة

حً 17جوان  423/10بوسعادة

122

مٌهوبً الربح

حً البناء الذاتً الباطن  53/01بوسعادة

123

خنفر عادل

الرمانة بلدٌة الحوامد ص ب 28063

124

بوعاٌة مهدي

حً  608مسكن المسٌلة

125

مٌمون مبارك

مكتب برٌد سد الغابة اوالد ماضً

126

محمدي حورٌة

حً  124مسكن المسٌلة

127

شتراوي دلولة

ص ب  110مكتب محمد بوضٌاف المسٌلة

128

امحمدي عامر

حً  100مسكن عمارة رقم  02الباطن بوسعادة

129

حبوش زٌد الخٌر

حً  1500/400عمارة  12رقم الباب  134المسٌلة

130

عالل فاطمة

الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت

131

سعٌدانً عٌشوش

بلدٌة امجدل 28016

132

عرٌبً لٌلى

ص ب  454حً النصر  1000مسكن المسٌلة

133

لسلت سعاد

حً سٌدي سلٌمان  01/725بوسعادة

134

زواوي امٌنة

حً هواري بومدٌن برهوم

135

دحمانً خضرة

حً التجزئة الترابٌة سٌدي غزلً المسكن

136

زواوي حمودي

حً هواري بومدٌن برهوم

137

حرٌف سعدٌة

حً  256مسكن عمارة  25الباب  233المسٌلة

138

زروتً بوبكر

ص ب  298الحضنة المسٌلة

139

بلباي عبد الرزاق

ص ب  150مقاطعة  19المسٌلة

140

دهٌمً جمال

حً  108مسكن المسٌلة

141

سبتً الحاج

حً اشبٌلٌا المسٌلة

142

سالمً آمنة

حً  138مسكن اشبٌلٌا الجدٌدة

143

غضبان نادٌة

قرٌة بٌاضة بلدٌة اوالد ماضً

144

مردفً زهٌة

البرٌد و المواصالت بلدٌة اوالد سلٌمان دائرة بن سرور

145

نقاز سعدٌة

عند التاجر لطرق عمر امجدل

146

قاسمً حسٌنة

البرٌد و المواصالت بلدٌة اوالد سلٌمان دائرة بن سرور

147

حصباٌة جمٌلة

عند التاجر لطرق عمر امجدل

148

بن السعدي فاٌزة

الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت

149

دومً علً

خً غزال بلدٌة المسٌلة

150

دٌلمً بالل

عٌن خرمام بلدٌة بنزوه

151

دشٌشة نبٌلة

حً االمٌر خالد الهامل

152

العاٌب رٌمة

ص ب  381حً  1000مسكن النصر المسٌلة

153

بورزق بدر الدٌن

حً  500مسكن عمارات المسٌلة

154

عٌواز رزٌقة

حً البدر  500مسكن الباب  A 58المسٌلة

155

شرابة حاج مسعود

الرمانة بلدٌة الحوامد

156

عٌمر ملٌكة

ص ب  770الحضنة المسٌلة

157

بوخٌط مرٌم

حً محمد بوصٌاف سٌدي عٌسى

158

دوقة المسعود

قرٌة الفركوسة الكحلة بلدٌة خطوطً سد الجٌر الشالل

159

محرز عائشة

ص ب  201حً النصر المسٌلة

160

حاجً محمد

ص ب  203سٌدي عٌسى المسٌلة

161

بلبول ثامر

بلدٌة امجدل المسٌلة

162

بن خرفٌة جازٌة

حً الباطن  154/09المدٌنة الجدٌدة بوسعادة

163

فرحات سلٌمة

حً اشبٌلٌا القدٌمة رقم الباب 319

164

رابحً عٌسى

حً البناء الذاتً سٌدي عٌسى

165

علٌلً زهوة

الزٌتون بلدٌة المعاضٌد دائرة اوالد دراج

166

مهنً محمد

حً  20مسكن حمام الضلعة المسٌلة

167

عباسً ابراهٌم

الحً االداري بلدٌة بن سرور

168

خطٌبً محمد تقً الدٌن

حً الهضبة  40/07بوسعادة

169

عمرون رضوان

حً التجزئة رقم  02المسٌلة

170

خروبً حدة

الرمانة بلدٌة الحوامد

171

بوضٌاف اسماء

الوحدة  03حً  316مسكن المسٌلة

172

طوٌنة رزٌقة

فرع الزٌتون بلدٌة المعاضٌد

173

لصقع احالم

حً الزرقاء الغربٌة رقم الباب  06المسٌلة

174

طرافً جمٌلة

حً سلٌمان عمٌرات  32/815بوسعادة

175

ناٌت علً نفٌسة

ص ب  358طرٌق اشبٌلٌا المسٌلة

176

روابحً ام الخٌر

حً  209مسكن المسٌلة

177

حسٌنً عامر

حً  351مسكن عمارة  06رقم الباب  67حً  05جوٌلٌة  62المسٌلة

178

ابراهٌمً عمر

حً اشبٌلٌا القدٌمة

179

بن حلٌمة فؤاد

حً  151مسكن اشبٌلٌا

180

هجولً زبٌدة

بلدٌة تامسة دائرة سٌدي عامر والٌة المسٌلة ص ب 28065

181

بوكراع سعٌد

حً  17جوان  02/428بوسعادة

182

حجاب فضٌلة

حً تعاونٌة الشٌخ المقرانً المسٌلة

183

روباش حكٌمة

حً  924مسكن المسٌلة

184

قراس نسٌمة

حً  128مسكن المسٌلة

185

مناصري خلٌل

حً اشبٌلٌا القدٌمة رقم الباب 586

186

لطرش فؤاد

حً عقبة بن نافع رقم  300/06بوسعادة

187

محدادي احمد

ص ب  216دائرة عٌن الملح والٌة المسٌلة

188

بن حلٌمة مراد

مقر المجلس الشعبً الوالئً المسٌلة

189

صغٌري حدة

مكتبة النجاح حً الروكاد المسٌلة

190

قمرة بالل

حً البدر  500مسكن  D 22المسٌلة

191

ٌاحً شهٌرة

ص ب  A 43عٌن الخضراء مقرة المسٌلة

192

بن بكري الزهرة

حً المجاهد  56/599بوسعادة

193

بن بكري سعدٌة

حً المجاهد  56/599بوسعادة

194

بوطً ناصر

حً  114مسكن بلدٌة حمام الضلعة ص ب 148

195

قارش جهٌد

قرٌة الجرابة بلدٌة السوامع

196

العطري رٌاض

عٌن الخضراء المسٌلة ص ب 81

197

جرٌدة آمنة

شارع فلسطٌن مقابل البلدٌة المسٌلة

198

العربً سعاد

ص ب  162بلدٌة الهامل دائرة بوسعادة

199

ذبٌحً سعاد

ثانوٌة المجاهد الحاج الخٌر خٌري مقرة

200

بتة رشٌد

بانٌو بلدٌة المعارٌف

201

زاوي علً

ص ب  217الحضنة المسٌلة

202

نابً حلٌمة السعدٌة

حً  80مسكن المسٌلة

203

مدانً فتٌحة

سٌدي عامر حً  05جوٌلٌة

204

عبد السالم عبد النور

حً البدر  500مسكن رقم الباب 64أ المسٌلة

