القائمة اإلسمية التكميلية للمترشحين لمسابقة التوظيف على أساس الشهادة لإللتحاق برتبة متصرف
بتاريخ  90مارس  8902بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ،طريق األربعاء الكاليتوس الجزائر
الرقم
1
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21

اإلســم واللــقـب
علوش محمد
منصوري وردية
بن حني حسان
مزري إيمان
زيتوني يحي
شايبي عبيدة
سدرات ياسمينة
راجعي المية
زوزو صالح الدين
بن عاشور صبرية
كعرار أحالم
متيجي ربيع
جبري جميلة
سهلي زهرة
بوناب فتيحة
بن سهلة خيرة
مسيلي سفيان
بوزيان علي
بياز سمية
فارسي نصيرة
بوطالع بالل

العــنــوان
متوسطة فارس ميسوم تخمارت تيارت
بريد  40001حيزر البويرة
شارع مكاوي مصطفى زدين عين الدفلى
حي المستقبل العوينات تبسة
 431مسكن أ ع ق المسيلة
شارع  41المستشفى رقم الباب  01األخضرية البويرة
مكتب بريد سيدي معنصر دائرة تازولت باتنة
01شارع رابح جبالي محمد بلوزداد الجزائر
حي اآلمال تازولت باتنة
حي الوئام مغرار النعامة
01نهج العربي بن مهيدي سوق اهراس
حي  4400مسكن عمارة  E2رقم  03البويرة
برج بونعامة تيسمسيلت
حي الشهيد أحمد لرجام تيسمسيلت
حي عين هللا عمارة  A 301دالي ابراهيم الجزائر
حي بوسرية زعبانة رقم  01البليدة
حي محمد بن غرابي عين بسام البويرة
العوانة بلدية الصبحة الشلف
حي جبال رابح  400مسكن عمارة  00رقم  01برج بونعامة تيسمسيلت
مزرعة مختاري محمد رقم  14بواسماعيل تيبازة
قرية بني حافظ بلدية عين لقراج دائرة بني ورتيالن سطيف
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29
30
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ديبون ساهل نهاد
مقراني عائشة
دقيش عز الدين عبد العزيز
عدة نصيرة
بوزيدي محمد
ديقاش هوارية
دماني آمال
بوخيط شعيب
تنوقاست ياسين
توماري نجوة
زعبوب سيد أحمد
سعيد كريمة
مراكب صبري
حجان أسامة
لزرع جمال
شافي أمينة
شدني وجيدة
زعيتري فريال
قاسمي حليمة
بوقرة فاطمة
بلحاج رشيد
مراكشي رحمة
زجناوي عبد المالك
زغيلط نورة
باوني مريم

ش ل م فوج  40عمارة س ساحة أول ماي سيدي امحمد الجزائر
طريق القليعة المنطقة الصناعية بواسماعيل تيبازة
41شارع إبن باديس تيسمسيلت
عند التاجر ذري أعمر برج بونعامة تيسمسيلت
حي مسجد السالم  044/11مسعد الجلفة
حي ثابت بوزيد  00شارع معيزة الطيب العلمة سطيف
حي المحطة بناية  334رقم الباب  04حاسي بحبح الجلفة
حي  430مسكن عمارة رقم  440رقم الباب  61ميلة
شارع بلوط صالح الرواشد والية ميلة
حي قنزا الحفناوي العوينات تبسة
حي  300مسكن عمارة  01رقم البا  33ميلة
حي طيبي عبد القادر مجمع  00عمارة  B6رقم  40غليزان
نهج  01أفريل سوق أهراس
حي المسجد الكبير عين أمران مركز الشلف
441تجزئة عميروش الرمشي تلمسان
رقم  01بلوك  11حي  4000مسكن بوسكي سيدي بلعباس
حي  10سكن رقم  31تيسمسيلت 31000
حي عين صفاصيف بوغار المدية
حي  11مسكن رقم  00البيض
حي الشباشب خميس الخشنة بومرداس
حي  400سكن رحوية تيارت
شارع أحمد غروس القليعة تيبازة
أوالد أونقال رقم  01أدرار
حي  4140مسكن عمارة ف  04رقم  40عين النعجة جسر قسنطينة الجزائر
الحي اإلداري بلدية سيدي عامر مسيلة

47
48
49
50
51
52
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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69
70
71

مخلوف نسرين
بوناب صارة
بوكالب اليزيد
لكحل آمنة
كيرد عقبة
عشوب منير
خيار سمير
قزيم الميلود
ساجي دليلة
مجماج هاجر
عنصر فاطمة الزهراء
ميسومي عبد الوهاب
سعسع شعيب
صايفي عايدة
قاسيمي اليزيد
عبد الالوي يوسف
سيد حميدة
مزاري فتحية
رحال سهيلة
زيان خليل
حميني كمال
بريكي علي
طراد إيمان
عالوي عبد العزيز
بالة كمال

بني حواء مركز والية الشلف
 11شارع قصر الماء ميلة
بواسطة المحل الكبير خدروش أحمد بلدية سيدي معروف  41041والية جيجل
و ج  4مسكن  03عمارة  M3رقم  344الخروب قسنطينة
حي الشهيد عميروش الشارف الجلفة
حي الصفصافة بلدية القرارم قوقة والية ميلة
06شارع سعود بوعالم القبة الجزائر
بريد القاهرة مسعد سلمانة الجلفة
ولد بخوة محمد المنطقة  40معسكر
حي المرجة  03رقم  04براقي الجزائر
حي  010سكن ثنية الحد والية تسمسيلت
41شارع عزوز عبد هللا زرالدة الجزائر
حي القصر الجديد دائرة إينغر تمنراست
حي سيدي قاسي بلدية بن مهيدي الطارف
31شارع نسيبة مالكي األبيار الجزائر
حي  410سكن عمارة  4رقم  01المرجة تيسمسيلت
حي الجبل مجموعة  A33بوروبة الجزائر
حي  4040مسكن جنان شابو برج البحري عمارة رقم  31رقم  40الجزائر
شارع أول نوفمبر  4601الحاجب بسكرة
سكن رقم  41حي عبد الرحمان قهواجي الحميز  0الدار البيضاء الجزائر
دوار البسباسة بلدية الناظورة تيارت
حي الروكات والية المسيلة
حي  011سكن عمارة  41رقم  011عين البنيان الجزائر
حي ابن خلدون عين الذهب تيارت
حي الشالالت برج منايل ص ب  D34بومرداس
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

زايدي عبد النور
لزرق كنزة
حموم عبد المالك
بوقرموح فريد
عبد الالوي وداد
قرايش فريدة
شعبي وفاء
دخلي فريد
رحابي عبد النور
شطارة أمين
غربية رشيد
بوسلوب أمال
بن تامر سمية
بوشنافة الحسين
منايلي بالل
دريدي بسمة
عابدي دليلة
صليعة محمد األمين
شنوف فارس

01حي أبيال علي الضفة الخضراء برج الكيفان الجزائر
حي  100مسكن عمارة  01رقم الباب  01سعيد حمدين بئر مراد رايس الجزائر
حي  0001عمارة  41رقم  40براقي الغوازي الجزائر
ص ب رقم  A 41أغزر أمقران  01040أوزالقن بجاية
ص ب رقم  01أوالد رشاش خنشلة
ص ب  13بريد بولهيالت باتنة
حي  04نوفمبر  4601قطعة  BH04بابا حسن  41303الجزائر
حي بن اعمر مختار بني عيسى الطاهير جيجل
حي  41مسكن زردازة سكيكدة
حي بابا علي سحاولة الجزائر
شارع األمير عبد القادر سيدي خالد بسكرة
حي  4100مسكن عمارة  01رقم  01الخروب قسنطينة
حي التجزئة الرابعة حي السالم المشرية النعامة
حي بوعناني حسين سبدو تلمسان
حي مزارة عبد القادر تاورة سوق أهراس
بواسطة حمايد أحمد حي خزان الماء فرجيوة ميلة
شارع عيساوي محمد عين كرمس تيارت
حي  100مسكن جسر قسنطينة الجزائر
نجل السودانية الجزائر

