
بشرية مواردأعمال إدارة

12براهيمي  امحمد14431130084

21طهاري  محمد24431130102

21عويس  محمد اسالم34431130106

12شكيكن  وليد44431130247

21بغداوي  هاشمي54431130253

21مسدد  حمزة64431130367

21كرلف اهلل  ايمان74431140032

21مادمي  نادية84431140156

12طالبي  يونس94431140207

21فرحات  حياة104431140218

12بن حاج أعمر  محمد شارف الدين114431140238

12مشتة  جميلة124431140248

21عمراوي  إبراهيم134431140262

21دهقاني  ادريس144431140285

12ميسوم  فاطمة الزهراء154431140310

21بوسوبل  محمد أمين164431140313

21كواش  أسامة174431140358

21بو نجار  الهاشمي184431140359

12جلولي  سليم194431140397

21توام  عالء الدين204431140418

21دحمان  عماد الدين214431140421

21لمامري  بالل224431140444

21غداوية  محمد أمين234431140472

21أدوش  فضيلة244431140473

21بن زينة  محمد254431140485

12موالفى  سيد على264431140504

12بلوفة  طيب274431140513

12عيشوني  وليد284431140550

12بوسعيدن  اسماعيل294431140575

21ليسير  خليدة304431140594

21عمران  عبد الوهاب314431140608
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بشرية مواردأعمال إدارة

12حواس  حسين324431140612

12حميدي  شمس الدين334431140627

12دريوش  يوسف344431140651

12ديلمي  أمبارك354431140663

21مشتار  شهرزاد364431140699

21بن حليمة  زكرياء374431140751

12دحمان  حياة384431150001

21بوهراوة  نعيمة394431150009

21شاوشي  خيرة404431150010

12لندار  وفاء414431150014

21واضح  أمال424431150023

21قشار  كينزة434431150024

12بوسوبل  سعاد444431150047

12بوعجرة  سامية454431150049

12بزينة  أمين464431150053

12عبد السالم  حيزية474431150055

12بوجمعة  سهيلة484431150057

12هيدور  محمد المهدي494431150058

12قزول  فاطمة الزهراء504431150061

21جغالل  فاطمة514431150065

12حسين  فلة524431150067

12محمودي  سمية534431150079

12شعيبي  فاطمة544431150086

12حفيف  أسامة554431150087

21عكاشة  صخرية564431150089

21سردو  خليدة574431150090

12بن موسى  آية584431150091

12حوحش  إلياس594431150092

12عيسى  شيماء604431150094

12بوعزني  عبد الرزاق614431150095

12بن حركات  أسماء624431150096

21بوشارب  عبلة634431150098

21ضريف  خديجة644431150099

12حسان  خديجة654431150103

12حفصاوي  حيزية664431150106

21بوعزي  زهية674431150107

21بوعلي  عبدالرحمن684431150116

اللقب و االسمالتسجيل رقمالرقم
المودعة الرغبات بطاقة



بشرية مواردأعمال إدارة

21صايبي  وفاء694431150120

12مقدم  ليلى704431150122

12بكدي  نسيمة714431150125

12بلحاج  إكرام724431150128

21بوزار  إبراهيم734431150129

21دواعر  نادية744431150130

12فالح  اسالم وائل754431150131

21شقاليل  أسماء764431150134

12أوباجي  يسرى774431150145

21محجيبة  نسرين784431150148

21قوجيل  فهيم794431150155

21رقيق  رزيقة804431150165

12محمد بلكبير  نور الهدى814431150171

12عبد اهلل عثمان  حسناء824431150174

21لعريش  أشواق834431150175

12برينة  أحالم844431150190

12بلعيد  وسام854431150193

21عامر  هبة864431150203

12زين  منال874431150209

12أوهمنة  مروى884431150210

21غالب  ضاوية894431150212

12غانم  حمزة904431150217

12علي اسماعيل  نور الهدى914431150223

12برابحة  فاطمة924431150229

21ميدون  عبدالباسط934431150236

12بن عربية  منال944431150238

21الطيب  جويدة954431150242

12بوترع  فاطمة964431150244

12توحاري  رحمى974431150247

21فقير  شهيناز984431150248

21عتو  حسيبة994431150249

12عمارة  إبتسام1004431150256

12بلي  محمد1014431150279

12تكفة  محمد هشام1024431150280

21بوررقة  كريمة1034431150284

21العربي بوعمران  عبد الهادي1044431150286

12حاج ملياني  محمد1054431150298

اللقب و االسمالتسجيل رقمالرقم
المودعة الرغبات بطاقة



بشرية مواردأعمال إدارة

12فرحول  ميلود1064431150304

21بوقرن  محمد مرابط1074431150306

12فيزير  سعاد1084431150319

21داودي  إبتسام1094431150322

12بوررقة  نصيرة1104431150328

21بدراوي  فاطمة الزهراء1114431150330

12حبيش  يونس حسام الدين1124431150334

12دهلوك  فاطمة الزهراء1134431150342

12عبدوس  يسمينة1144431150352

21غالم  فاطمة الزهراء1154431150391

12زغواني  رشيد1164431150394

12هادي  فيروز1174431150404

12إماتيت  سميرة1184431150405

21كريو  إيمان1194431150407

12حمالوي  خيرة1204431150409

12زحاف  فهيلة1214431150410

12بالوان  حواء1224431150413

21بلحاجة  منى1234431150417

12حامدي  خديجة1244431150426

12ايمودان  حسيبة1254431150429

12رمال  عالء الدين1264431150430

12أوراغ  مريم1274431150431

12هجرس  جهيدة1284431150437

21أمقران  نسيم1294431150442

12بلخير  رونق1304431150443

12بوترع  بدرة1314431150453

12كاللدي  فتيحة1324431150456

12مخلفي  مروة1334431150457

12بكة  أحالم1344431150459

21بوعجلة  شيماء1354431150468

21عزرين  إسحاق1364431150469

12بوشقيف  خيرة1374431150470

12داودي  خولة1384431150474

21زخرف  فايزة1394431150485

12ياحي  لطيفة1404431150489

12بوعنان  فلة1414431150493

12تتبيرت  لويزة1424431150503

اللقب و االسمالتسجيل رقمالرقم
المودعة الرغبات بطاقة



بشرية مواردأعمال إدارة

21فلفول  مريم1434431150513

12طيبي  فاطمة1444431150531

12تلمات  سيف الدين1454431150532

12موالدي  رزيقة1464431150533

12عمران  محمد1474431150539

12بن أحمد جياللي  هجيرة1484431150540

12قزول  إبراهيم1494431150556

12دكاك  وئام1504431150568

12غالم  عبد الفتاح1514431150571

21مناد  نعيمة1524431150577

21طرشي  فاتح1534431150579

21سعيداني  المية1544431150587

12مخطاري  لويزة1554431150594

21معمر قوادري  جهيدة1564431150599

21ستي  نورهان1574431150602

12عزون  صليحة1584431150613

21بهناس  هالة1594431150614

21كاتب  راضية1604431150620

21بشارف  دليلة1614431150622

12عمورة  إسالم1624431150630

12معجل  شيماء1634431150634

12بوعمامة  نورة1644431150635

21بوعمامة  أسماء1654431150642

12عاشور  عصام1664431150647

12تمطاوسين  عبد السالم1674431150651

21حفصاوي  كريمة1684431150656

12مرفود  محمد1694431150665

21صداحين  وفاء1704431150667

12الهيوفي  إيمان1714431150676

12تاونزة  فاطمة الزهراء1724431150680

21زمالة  رزيقة1734431150681

12مدرك  صبرينة1744431150683

21مكرازي  وفاء1754431150684

21موساوي  آمنة1764431150686

21حايل  أحمد1774431150696

12بن حاجة  محمد1784431150702

12صغير موح  مروة1794431150703

اللقب و االسمالتسجيل رقمالرقم
المودعة الرغبات بطاقة



بشرية مواردأعمال إدارة

12جيلي  سمية1804431150706

12طهراوي  نصيرة1814431150707

12قواسمي  أحمد1824431150713

12سليماني  عائشة1834431150717

12هادف  مسلم1844431150722

12هندة  محمد1854431150733

12ناصح  مروة1864431150735

12كاتب  نجوى1874431150754

21مرابط  بدر الدين1884431150778

21بوكروش  حبيبة1894431150781

12موجار  بوعالم1904431150783

12سعيداني  وليد1914431150785

12مطاي  فضيلة1924431150786

12علي مبارك  عفاف1934431150787

21يطو  أمال1944431150788

12كروش  نصيرة1954431150790

12بغلول  وهيبة1964431150795

21معيوف  فتحي1974431150802

12مطاي  جهيدة1984431150803

12العيساوي  سامية1994431150804

21فرمنون  رشيد2004431150807

21عماري  إيمان2014431150809

21مطاي  رضا2024431150810

12خبشر  سامية2034431150815

12بن زهرة بلقاسم  محمد امين2044431150816

12بوزيد  سليم2054431150819

12الشرقي  أسماء2064431150820

21حاج أحمد  زكرياء2074431150824

12بن طيب  رابح2084431150830

21حمرات  فاطمة2094431150833

12قاضي  وهيبة2104431150835

12زانتو  زكية2114431150836

21بلقاسمي  نجية2124431150857

12يوسفي  ابتسام2134431150862

12بن سعيد  عادل2144431150866

12غربي  حفصة2154431150884

12بطوش  عبد اللطيف2164431150885

اللقب و االسمالتسجيل رقمالرقم
المودعة الرغبات بطاقة



بشرية مواردأعمال إدارة

12محيجيبة  حميد2174431150886

12بوغار  زوليخة2184431150889

21داد  عبد الرؤوف2194431150896

21بوكرة عباسي  خالد2204431150901

12العلياوي  سارة2214431150902

12حبيش  هشام2224431150904

12مشاليخ  فايزة2234431150906

12خلج  نور الهدى2244431150909

12حمالوي  فاروق2254431150910

21بعطوش براوات  عالء الدين2264431150912

12زنتو  مولود2274431150931

12سعادو  عبد الحق2284431150934

12برابح  هشام2294431150936

21عشوش  عبد القادر2304431150938

12بوكريطة  أسامة2314431150950

21مداور  مصطفى2324431150956

21عبادة  فاطمة2334431162001

اللقب و االسمالتسجيل رقمالرقم
المودعة الرغبات بطاقة
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