
 

 

 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظيف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب يتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن يتلدم مبجرشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشية وتمنية  -

 : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدياة، اماكئاة بزاوية زهلة اجلوز وامجلزي كطجع 

من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من   وسختجننلتعريف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظيف مطجدق علهيٌل،  بطجكة اموطايةوسختجن من ام  -

من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعريف امبايك أ و ش يم ملغى، وسخة 

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

 

 امتخطص :  عمل الاجامتع أ و عمل امافس 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق اموطاية نلتعريفرمق  امبطجكة  الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

G191760 20/21/1212 برخويص ربيعة  02  

      

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن      

 

 لحئة الاهتظجر : 

 

 رمق  امبطجكة اموطاية نلتعريف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 C587899 جنجيت ادرييس دمحم  122

 

 



 

 

 
 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظيف 
 

 1212مجرس  12دورة 
 

 

 مالحظجت هجمة : 

امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب يتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن يتلدم مبجرشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشية وتمنية  -

 : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدياة، اماكئاة بزاوية زهلة اجلوز وامجلزي كطجع 

من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من   وسختجننلتعريف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظيف مطجدق علهيٌل،  بطجكة اموطايةوسختجن من ام  -

من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعريف امبايك أ و ش يم ملغى، وسخة 

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

 

 امتخطص :  كجهون خجص ابمفروس ية 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق نلتعريفرمق  امبطجكة اموطاية  الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

J513131 20/21/1212 افروك هشجم 3   

 

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن         

 لحئة الاهتظجر :        

 

 رمق  امبطجكة اموطاية نلتعريف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 MC282209 امزواين ارشف 21

 
 
 
 



 

 

 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظيف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب يتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن يتلدم مبجرشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشية وتمنية  -

 : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدياة، اماكئاة بزاوية زهلة اجلوز وامجلزي كطجع 

من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من   وسختجننلتعريف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظيف مطجدق علهيٌل،  بطجكة اموطايةوسختجن من ام  -

من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعريف امبايك أ و ش يم ملغى، وسخة 

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

 

 امتخطص :  كجهون خجص ابمعربية 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق نلتعريفرمق  امبطجكة اموطاية  الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

ua97621 20/21/1212 طجمب محزة 112  

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

 لحئة الاهتظجر :          

 

 رمق  امبطجكة اموطاية نلتعريف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 AA71263 احللوي مسري 112

 
 



 

 

 
 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظيف 
 

 1212مجرس  12دورة 
 

 

 مالحظجت هجمة : 

امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب يتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن يتلدم مبجرشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشية وتمنية  -

 : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدياة، اماكئاة بزاوية زهلة اجلوز وامجلزي كطجع 

من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من   وسختجننلتعريف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظيف مطجدق علهيٌل،  بطجكة اموطايةوسختجن من ام  -

من بطجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعريف امبايك أ و ش يم ملغى، وسخة 

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

 

 امتخطص :  امتواضل 

 امالحئة" أ  ":

 الامتحجق اترخي رمق  امبطجكة اموطاية نلتعريف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

A745103 20/21/1212 بوردة هنجل 2  

 

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن       

 لحئة الاهتظجر :   

 

 رمق  امبطجكة اموطاية نلتعريف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 CD375588 ودلحجيل دمحم 11

 
 
 
 
 



 

 

 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمترصفني من ادلرجة يف مبجراة توظيف 
 

  1212مجرس  12دورة 

 مالحظجت هجمة : 

امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب يتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن يتلدم مبجرشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشية وتمنية  -

 : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدياة، اماكئاة بزاوية زهلة اجلوز وامجلزي كطجع 

من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من   وسختجننلتعريف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املطلوب نلتوظيف مطجدق علهيٌل،  بطجكة اموطايةوسختجن من ام  -

وابق املسلمة مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعريف امبايك أ و ش يم ملغى، وسخة من بطجكة امس

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

 

 امتخطص :  الاكتطجد وامتدبري 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق رمق  امبطجكة اموطاية نلتعريف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

K485337 20/21/1212 فرججين بالل 515  

 
 أ حد  ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن      

 لحئة الاهتظجر :      

 

 رمق  امبطجكة اموطاية نلتعريف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 AA66263 أ حموش عبد ال هل 01

 


