
 

 

 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  تدبري امبُئة احلرضًة

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق نلتعًرفرمق  امبطجكة اموطاَة  الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

G639120 20/21/1212 اجلراري امل  94  

 
 أ حد لامالحئتجن ب وج :       

 

 لحئة الاهتظجر :   

 

 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 IB236015 املسيك هور ادلٍن  12

 

 

 



 

 

 
 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  كجهون ال عٌلل

 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

U180775 20/21/1212 ادٌريس أ مني 30  

         

 أ حد لج :  امالحئتجن ب و        

  

 لحئة الاهتظجر :        

 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 AE123294 بوفوس جهيجن 11

 



 

 

 

 

 
 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  املجهون اخلجص

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

JA130979 20/21/1212 حنجن عجئشة 282  

        

 أ حد لامالحئتجن ب وج :         

 

 لحئة الاهتظجر   
 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 BB119963 ابمهي عبد امطمد 34

 



 

 

 

 
 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  انلوجستِم

 امالحئة" أ  ":

 الامتحجق اترخي رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

Jf45634 20/21/1212 بدراوي سلمى 21  

        

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن         

 لحئة الاهتظجر   
 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 DN29387 ثعليب مرمي  230

 

 



 

 

 
 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  املجهون ال داري

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

ل 224 L464927 20/21/1212 معاجًة جرًب  

        

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن        

 لحئة الاهتظجر   
 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 IB222983 غزال دمحم  294

 

 

 



 

 

 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  امطجكجت املتجددة 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

FA152568 20/21/1212 املوح سلمى 3  

       

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن        

 : لحئة الاهتظجر  
 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 i695355 سغجٍري اميجن 223

 

 

 

 



 

 

 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمن ادلرجة  مترصفنييف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امبُئة امتخطص : 

 امالحئة" أ  ":

 الامتحجق اترخي رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

L582236 20/21/1212 بالل حضى  12  

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن       

 : لحئة الاهتظجر  

 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 EE514517 امكويم سعَد 223

 

 

 

 



 

 

 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمن ادلرجة  مترصفنييف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 امتخطص :  امتواضل 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

V246827 20/21/1212 فجضل ًوسف 12  

 

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن       

 : لحئة الاهتظجر  

 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 M579589 فضول عبد امعجيل 19

 

 

 



 

 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظَف 
 

 1212مجرس  12 دورة

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  الاكتطجد وامتدبري 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق نلتعًرفرمق  امبطجكة اموطاَة  الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

L584354 20/21/1212 شنتوف أ هوار 914  

وب 828 D855996 20/21/1212 محزاوي أً   

CD594432 20/21/1212 شجطر نزنة 913  

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن       

 : لحئة الاهتظجر  

 رمق  امبطجكة اموطاَة نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 AE113007 حمسن محزة 2249

 jb452700 متحجف مرمي  2220

وب 2222  AE121264 مومين أً 

 



 

 

 

 بطفة هنجئَة  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجهَةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظَف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمَة وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنَة  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئَة أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مدًٍر

ة زهلة اجلوز وادلزي كطجع  جسة املدًاة، اماكئاة بزاًو  : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وسَ 

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظَف مطجدق علهيٌل، وسخت بطجكة اموطاَةوسختجن من ام  -

م ملغى، وسخة  من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبَة ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبَة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و شَ 

 أ شهر(، ضوراتن مشسُتجن حدًثتجن. 3من طرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموطين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  احملجس بة واملراكبة وامتدكِق 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق اموطاَة نلتعًرفرمق  امبطجكة  الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

ae150305 20/21/1212 خٌرس دمحم رضج 418  

 
 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن        
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