
العالمةالمترشح ولقب اسمالرقم

9,50محمد با بن01

9,00محمد بكراوي02

العالمةالمترشح ولقب اسمالرقم

8,80جياللي الكوز01

8,00عبدهللا/ الرحمن عبد الطيبي02

العالمةواللقب االسمالرقم

9,50محمد با بن01
9,00محمد بكراوي02
8,80جياللي الكوز03
8,00عبدهللا/ الرحمن عبد الطيبي04
8,00احمد بن محمد طالبي05
7,85الزهرة ناجمي06
7,85لمين دابا بن07
7,85مريم الشيخ بن08

7,57راضي الشريف هاشم بن09

االستحقاق درجة حسب مرتبة المترشحين قوائم

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

أدرار لوالية التجارة مديرية

 بعنوان رئيسي إدارة عون برتبة لإللتحاق الشهادة أساس على للمسابقة األولية النتائج

أدرار التجارة مديرية مستوى على 2016 سنة

 02: المفتوحة المناصب عدد

الناجحين قائمة

االحتياطيين قائمة



7,50عتيقة هدلي10
7,50عبدالمجيد محمود دحو11
7,49احمد تيجاني12

7,35كنزة امبارك موالي13

7,35مصطفى فارس14
7,35بوجمعة عدو15
7,31رشيد لقدوعي16
7,17حنان رزوق17
7,10الخير ام معروفي18
7,06موسى حنين19

7,00روزة عمر بن20
7,00زوليخة اليماني21
7,00عبدالمالك بلخير بن22

7,00قدور/ احمد الطيبي23
6,86احمد سودي24
6,85عبدهللا مصطفى25
6,85عبدالمجيد رابح26
6,85الطاهر عبدهللا27
6,60بوجمعة بلوي28
6,60عبدالرحمن عليوا29
6,60جمال عثمان بن30

6,60خديجة عمراوي31

6,50عبدالقادر حيداوي32
6,50يوسف مهدي33
6,50عمر عبدالمالك34
6,50مصطفى حيفضي35
6,50ابراهيم حماوي36
6,50احمد قومي37

6,50عبدهللا حمو38
6,50امين محمد ناجي39
6,37كريمة مؤذن40

6,35احمد جعفري41
6,35احمد مومو42

6,35السماحي يحيا حاج43
6,26الدين نور حمادو44
6,12طيب الدين زين45



6,12دونيا مفتاح46
6,11فتيحة داوالحاج47

6,10زكرياء شمياني48
6,10عبدالرحمن سنوسي49

6,10جمال ليلي حمو50

6,10حفصة جعوان51
6,10حفصة نايري52

6,10سعاد بودربالة53
6,10زهراء ميموني54
6,00محمود قربوز55
5,85الطيب إبراهيمي56
5,85مباركة بودربالة57
5,85عبدالحكيم عيشاوي58
5,85شريفة موالي59
5,61ملوكة سيداعمر60
5,60عبدالرؤوف داودي61
5,60عائشة حموني62

5,60فتيحة حمادو63
5,60بوجمعة ابادادة64
5,60حليمة ملوكي65
5,50عبدالغني حمداوي66
5,50عبدالقادر عاللي67
5,50مصطفى فران68
5,50احمد دايمي69

5,50محمد الطيبي70

5,50محمد عمي71

5,35عمر فارس72
5,35سالم شيباني73
5,35زبير جعفري74
5,35عقيد عبدالوهاب75
5,35مليكة سالوي76
5,35فتيحة جبيري77
5,35إسماعيل جريفلي78
5,35ظهيرة موالي79
5,10فوزية تيوريرين80

5,10أبوبكر حمداوي81



5,10بالل موساوي82
4,85عبدالرزاق ديحماني83
4,85صديق برجة84
4,85حليمة سعيدي85

4,85عمر طاهيري86
4,85بالل شقمطي87
4,60مريم عبدو حمو88

4,60نصيرة ناصري89

4,60إسماعيل هللا رزق بن90
4,60حمزة دحو91

4,35سميرة وايني92

4,35عبدالرحمن عيشاوي93
4,35بوفلجة السهلي94
4,35فاطمة لقدوعي95

4,10بلقاسم باناصر96
4,10لطيفة صالحي97
4,10نعيمة عبدهللا98

4,10حمزة كوبدة99
3,85نوال ارجيلوس100

3,60مراد دابا بن101
0,00نصيرة قومي102

0,00بوجمعة ناجمي103
0,00هواري بونعامة104
0,00 عبدالرزاق يحياني105
0,00احمد قاديري106
0,00امحمد معمري107
0,00العيد ام مزاولي108
0,00زهراء يوسفي109
0,00عبدهللا يعيشي110
0,00فضيلة بوبكري111
0,00مصطفى واجي112
0,00امال دابا بن113

0,00سامية قاديري114

0,00ليلى ملوكة بن115

0,00فاطنة حفصي116

0,00خديجة حفصي117



0,00الدين عز رابح118

0,00يونس بلعما119

0,00زينب خيضاوي120

0,00مباركة سودا121

0,00الدين صالح حسي بن122

0,00يوسف بهادي123

0,00ابراهيم لكحل124

.:مالحظة العالمات تساوي حالة في سنا لألكبر األولوية تعطى


