من  01الى  10سنوات /القائمة االسمية النهائية لسلفة بناء وشراء سكن  2016الحصة34:

الرمق

اللقب والامس

اترخي امليالد

الوظيفة

ماكن العمل

1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

بن شعاعة الحاج
عواوده زهيرة
سنور خديجة
بركاوي العيد
بومضول سفيان
بوفارس عبد القادر
بكادي عبد هللا
برماتي عبد القادر
حماني مختار
كرومي البركة
سعيد امين
قاضي عبد الحميد
صادقي عبد الرحمان
مبروكي محجوب
عثماني الطاهر
حمداوي كمال
قاسمي الزهرة
بن دردور احمد
نواري عبد اللطيف
صماد امحمد
بن حمادي صالح
الياس محمد
برمضان رمصان
ناجم عبد الكريم
مباركي حميد
بن عطية عمر
بن عثمان اسماعيل
طاوسي مبروك
بن بابا محمد
جبايلي محمد
موساوي عبد الحميد
قادري عبد العزيز
حبيتات احمد
الدين جلول

26/04/1978
خالل 1980
10/09/1985
16/10/1981
14/01/1980
02/06/1979
عام 1981
25/10/1978
21/12/1986
10/12/1980
04/09/1978
01/01/1981
21/03/1976
23/07/1976
20/10/1982
01/06/1975
08/01/1981
09/09/1979
24/12/1979
08/01/1978
12/06/1984
27/04/1982
01/09/1970
29/01/1985
09/03/1979
10-03-1984
20/05/1982
07/06/1983
14/06/1982
12/06/1978
11/03/1980
26/10/1982
28/06/1979
11/01/1983

مستشار
استاذة متوسط
استاذة ثانوي
استاذة ثانوي
استاذ متوسط
استاذ
استاذ متوسط
مدير ابتدائية
استاذ متوسط
استاذ متوسط
استاذ متوسط
مستشار التوجيه
استاذ ثانوي
استاذ متوسط
مساعد تربوي
استاذ
استاذة ابتدائية
استاذ متوسط
م.ت.رئيسي
استاذ ثانوي
استاذ ثانوي
مستشار التوجيه
استاذ متوسط
استاذ متوسط
استاذ متوسط
مستشار التوجيه
استاذ متوسط
استاذ
استاذ متوسط
مستشار التوجيه
استاذ متوسط
استاذ ثانوي
م.ت.رئيسي
عون مخزني

متوسطة وجالن تسابيت
متو/ابي ذر الغفاري ادرار
ثا/حكومي العيد ادرار
ثا /غيتاوي موالي التهامي ادرر
متو/جعفر بن ابي طالب تيمي
مدرسة قصر قدور تينركوك
متو /اجدير الغربي شروين
مد/الخليل بن احمد بنيلو بودة
متو /حكومي قدور بن عالل ادرار
متو/الشهيد دحماني حمادي تسابت
متو/االمير عبد القادر ادرار
ثا /العالمة امحمد بن مصطفى الكنتي
ثا /المجاهد سلكة بومدين تيميمون
متو /الشيخ سيدي البكري تمنطيط فنوغيل
متو /الذهبي محمد تيوريرين
ثا/جبايلي عبد الحفيظ اولف
مد/بوشارب عالل ادرار
متو /الشهيد دحمان برينكان تسابيت
متو/هيباوي موالي عبد الرحمن ادرار
ثا /هواري بومدين تيميمون
ثا/بن خيرة فاتح امنصورية
ثا /سعد دحلب تيميمون
متو/الشيخ بن عبد الرحمان الميموني
متو /سعيدي قادة اوالد عيسى شروين
متو/هيباوي موالي الوافي ادرار
ثا /مالك بن نبي اوقروت
متو /عمر الفاروق دلدول اوقروت
متو /المجاهد لوالد امحمد سالي
متو /الشيخ سيدي البكري تمنطيط فنوغيل
ثا /الشهيد الدين بحوص فنوغيل
متو/تيليالن القديمة ادرار
ثا /العالم سيدي احمد ديدي تمنطيط
متو/تيليالن القديمة ادرار
متوسطة قصر قدور
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الرمفم
1
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29
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32
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34

اللفب و الإمس
بن شعاعة الحاج
عواوده زهيرة
سنور خديجة
بركاوي العيد
بومضول سفيان
بوفارس عبد القادر
بكادي عبد هللا
برماتي عبد القادر
حماني مختار
كرومي البركة
سعيد امين
قاضي عبد الحميد
صادقي عبد الرحمان
مبروكي محجوب
عثماني الطاهر
حمداوي كمال
قاسمي الزهرة
بن دردور احمد
نواري عبد اللطيف
صماد امحمد
بن حمادي صالح
الياس محمد
برمضان رمصان
ناجم عبد الكريم
مباركي حميد
بن عطية عمر
بن عثمان اسماعيل
طاوسي مبروك
بن بابا محمد
جبايلي محمد
موساوي عبد الحميد
قادري عبد العزيز
حبيتات احمد
الدين جلول

اترخي امليالد
26/04/1978
خالل 1980
10/09/1985
16/10/1981
14/01/1980
02/06/1979
عام 1981
25/10/1978
21/12/1986
10/12/1980
04/09/1978
01/01/1981
21/03/1976
23/07/1976
20/10/1982
01/06/1975
08/01/1981
09/09/1979
24/12/1979
08/01/1978
12/06/1984
27/04/1982
01/09/1970
29/01/1985
09/03/1979
10-03-1984
20/05/1982
07/06/1983
14/06/1982
12/06/1978
11/03/1980
26/10/1982
28/06/1979
11/01/1983

الوظيفة

ماكن العمل

مستشار
استاذة متوسط
استاذة ثانوي
استاذة ثانوي
استاذ متوسط
استاذ
استاذ متوسط
مدير ابتدائية
استاذ متوسط
استاذ متوسط
استاذ متوسط
مستشار التوجيه
استاذ ثانوي
استاذ متوسط
مساعد تربوي
استاذ
استاذة ابتدائية
استاذ متوسط
م.ت.رئيسي
استاذ ثانوي
استاذ ثانوي
مستشار التوجيه
استاذ متوسط
استاذ متوسط
استاذ متوسط
مستشار التوجيه
استاذ متوسط
استاذ
استاذ متوسط
مستشار التوجيه
استاذ متوسط
استاذ ثانوي
م.ت.رئيسي
عون مخزني

متوسطة وجالن تسابيت
متو/ابي ذر الغفاري ادرار
ثا/حكومي العيد ادرار
ثا /غيتاوي موالي التهامي ادرر
متو/جعفر بن ابي طالب تيمي
مدرسة قصر قدور تينركوك
متو /اجدير الغربي شروين
مد/الخليل بن احمد بنيلو بودة
متو /حكومي قدور بن عالل ادرار
متو/الشهيد دحماني حمادي
متو/االمير عبد القادر ادرار
ثا /العالمة امحمد بن مصطفى
ثا /المجاهد سلكة بومدين
متو /الشيخ سيدي البكري تمنطيط
متو /الذهبي محمد تيوريرين
ثا/جبايلي عبد الحفيظ اولف
مد/بوشارب عالل ادرار
متو /الشهيد دحمان برينكان
متو/هيباوي موالي عبد الرحمن
ثا /هواري بومدين تيميمون
ثا/بن خيرة فاتح امنصورية
ثا /سعد دحلب تيميمون
متو/الشيخ بن عبد الرحمان
متو /سعيدي قادة اوالد عيسى
متو/هيباوي موالي الوافي ادرار
ثا /مالك بن نبي اوقروت
متو /عمر الفاروق دلدول اوقروت
متو /المجاهد لوالد امحمد سالي
متو /الشيخ سيدي البكري تمنطيط
ثا /الشهيد الدين بحوص فنوغيل
متو/تيليالن القديمة ادرار
ثا /العالم سيدي احمد ديدي
متو/تيليالن القديمة ادرار
متوسطة قصر قدور
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اللقب والامس
رقواط شريف
بن قاوقاو محمد
خباشي عمر
بن الصافي احمد
سيدعلي بوجمعة
بن صمبة مصطفى
مداني قويدر
لعناني مسعود
معزيز خديجة
حمو علي رمصان
صديقي عبد الغني
لروي صالح
حفصي عبد القادر
بكيرات احمد
عبداللي علي
اعبلة عبد القادر
العايب كمال
شريفي محمد
عماري حمو
بركاوي عبد هللا
اوالد بوزيان عبد الكريم
بوسعيد قويدر

اترخي امليالد
02/08/1969
02/10/1968
26/04/1973
02/02/1974
07/06/1974
26/03/1974
14/10/1967
04/06/1968
21/02/1972
01/11/1973
21/06/1972
21/12/1972
خالل 1971
19/06/1972
29/08/1969
20/12/1964
03/02/1970
10/11/1972
12/12/1976
07/07/1970
10/08/1974
خالل 1975

ماكن الوظيفة
الوظيفة
ثا /هواري بومدين تيميمون
استاذ ثانوي
متو/النوني ع.القادر اولف
استاذ
مدرسة قصر قدور
استاذ
مدر /عمر بن الخطاب
مدير
مدر /زاوية سيدي عبد هللا
استاذ ابتدائية
مدرس ابتدائي مدر /حميدات علي الساهلة
متو/المنصورية تيمي
استاذ متوسط
ثا/بلكين الثاني ادرار
استاد ثانوي
ثا /القائد موسى بن نصير
استاذة ثانوي
ملحق بالمخبر متو /عبد هللا بن عومر سالي
مديرية التربية
متصرف
مدر /بريك عبد القادر اوقديم
مدير ابتائية
ثا/جبايلي عبد الحفيظ اولف
استاذ
مشرف تربوي متو /مفدي زكرياء شروين
مقتصد رئيسي ثا/غيتاوي موالي التوهامي
متو /عثمتن بن عفان ادرار
عامل مهني
ثا /هواري بومدين تيميمون
استاذ ثانوي
ثا /سعد دحلب تيميمون
استاذ ثانوي
ثا /مالك بن نبي اوقروت
مستشار التربية
استاذة متوسط متو/الشيخ بن عبد الرحمان
متو /الشيخ المغيلي اوالد
استاذ متوسط
متوسطة الهاشمي امحمد
استاذ
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اللفب و الإمس

امليالد

بالهجي محمد
مسعودي محمد بن
مبارك
الشيخ بوبكر جلول
داحاج عباس
قروط عبد الحميد
عبد الهادي عبد الرحمن
رامي الصالح
زناني محمد
بايشي محمد
تومي عبد لقادر
مغيزرو بن شدرة
حموده مبروك
بلقايد احمد
ولد نصير الشيخ
اعريبي امحمد
عزيز نصرالدين
الطيب عبد القادر
الجوزي عبد الرحمان
بوجمعة كحلون
داحاج سليمان
سليماني ميلود
حفصي محمد
دليمي بوجمعة
موسى ربيعة
حكومي محمد/ع.القادر
مسعودي رمضان
زقلوي الحاج
قومي الطيب
الشيخ بو بكر علي
عثماني بوبكر
كبير عبد الرحمان
بلكو محمد

الوظيفة

ماكن الوظيفة

خالل 1963

مشرف تربوي

متو /الشهيد محمد نواري تيميمون

خالل 1964
خالل 1961
خالل 1962
25/05/1964
خالل 1966
خالل 1966
خالل 1965
28/05/1968
خالل 1963
15/05/1962
خالل 1962
00-00-1964
16/08/1964
خالل 1962
01/02/1961
خالل 1964
خالل 1966
خالل 1965
خالل 1966
12/06/1968
خالل 1961
خالل 1961
30/03/1965
خالل 1963
خالل 1962
خالل 1965
خالل 1963
11/11/1961
خالل 1966
14/08/1963
00-00-1964

استاذ متوسط
استاذ ابتدائية
مفتش
استاذ ابتدائية
ملحق لالدارة
مشرف التربية
استاذ
كانب
مستشار التربية
استاذ ابتدائية
استاذ ابتدائية
مدير ابتدائية
مشرف تربوي
استاذ
عامل مهني
استاذ متوسط
استاذ ابتدائية
استاذ ابتدائية
استاذ
عون
مفتش
مدير ثانوية
مشرفة تربوية
مشرف تربوي
مفتش التعليم
مسؤول مخزن
نائب مقتصد
مدير ابتدائية
استاذ ابتدائية
استاذ متوسط
استاذ متوسط

متو /الشيخ المختار الكنتي تامست
مدر /محجوب االبتدائية تيميمون
مديرية التربية
مدر /زكري عمر
مديرية التربية
ثا /الشهيد الدين بحوص فنوغيل
مد/عبد الحميد بن باديس اولف
متو /الشيخ سيدي عبد القادر عومر
متو /تيمادنين الجديدة رقان
مدر /طالبي عبد الرحمان الظهرة
مد/االمير عبد القادر تيمي
مدر /محجوب االبتدائية تيميمون
متو /جلول تمام الجديدة تيميمون
متو/موالي هيبة اينر تمقطن اولف
متو /الشهيد جعفري العربي بودة
متو /هيباوي موالي عبد الرحمان
مدر /نواري بوداود اوالد سعيد
مد/الخليل بن احمد بنيلو بودة ادرلر
متو/النوني ع.القادر اولف
ثا /الشيخ المغيلي ادرار
المقاطعة  6اولف
مديرية التربية ادرار
ثانوية الحكيم بن رشد رقان
ثانوية محمد الشريف مساعدية
المقاطعة  25تامست
ثا /ابي حامد الغزالي ادرار
متو /حكومي قدور بن عالل 140
مدر /المجاهد  20اوت ادرار
مد/المجمع الجديد تيليالن ادرار
متو /جعفر بن ابي طالب ادرار
متو /ابي ذر الغفاري ادرار

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

الهامل عبد الرحمان
بوكريمة عبد الرحمن
نفسي جمعة
حياوي عبد الفضيل
لنصاري حسان
البركه عبد هللا
مسعودي عبد النور
سربوت ربيعة
دنان محمد ارزقي
بن رابح بوجمعة
موساوي محمد
كروم احمد

09/12/1964
23/07/1963
20/05/1966
18-20-1964
02/11/1966
01/09/1965
31/03/1962
12/03/1970
04/11/1962
23/03/1965
خالل 1964
خالل 1963

استاذ ثانوي
استاذ
استاذ ابتدائية
عامل مهني
نائب مقتصد
استاذ ابتدائية
مفتش
استاذ ابتدائية
مستشار تربية
عون اداري
مقتصد رئيسي
مشرف تربوي

متقنة الشهيد حكومي العيد ادرار
متوسطة رحمان بوفلجة تسابيت
مدر /اسماعيل احمد تيميمون
متو/جعفر بن ابي طالب تيمي
ثا/بلكين الثاني ادرار
مد/طارق بن زياد ملوكة
مديرية التربية
مد/عيشاوي مسعود تيليالن
ثا  /مالك بن نبي اقروت
مديرية التربية
ثا /ابي ذر الغفاري فنوغيل
ثا /الحكيم ابن رشد رقان

