
مجلس قضاء برج بوعریریج و محاكمھ 
المحكمة اإلداریة ببرج بوعریریج

                                                                                                                                                                                                                               

الرقم 

التسلسلي

رقم التسجیل في السجل 

الخاص
الوثائق الناقصةالعنوانتاریخ المیالداالسم واللقب

حي بلحیرش مخلوف منصورة برج بوعریریج11-09-1975بن قدواد موسى11999

حوزة 560 شارع ب ب رقم 24 برج بوعریریج29-11-1987بوتعنقیقت صراح21341

حي عبد المومن شارع رقم 03 برج بوعریرج04-07-1972عابد أمال31051

05-05-1979بن خلیفة أسماء42209
عند بن خلیفة اسماء عند إفتان بهیة رقم 36 شارع 

الحدائق 34000 برج بوعریریج

حي 1044 قطعة شارع A R رقم 21 برج بوعریریج14-06-1987ساسي نسیمة52713

حي أول نوفمبر رقم 329 برج بوعریریج01-05-1981بلعزوق هشام61917

ص ب رقم 36 لمهیر برج بوعریریج14-03-1973بن حمیمي مالك71166

حي 517 طریق ب ن رقم 32 برج بوعریریج15-08-1980لعیاضي عائشة8216

القائمة االسمیة للمترشحیح المقبولین للمشاركة في المسابقة على أساس الشھادة
لاللتحاق برتبة معـــــاون أمــــــین ضبــــــط

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة العدل

 المدرسة الوطنیة لمستخدمي
 أمانات الضبط بالدار البیضاء - الجزائر



حي أوالد عثمان بلدیة برج زمورة والیة برج بوعریریج12-05-1984یاسین خلیفي9790

أوالد بواب زمورة برج زمورة برج بوعریریج25-10-1981بن دالي عمار104467

رقم 07 حوزة بلبواب حي المحطة برج بوعریریج09-08-1983خضور نسیمة111115

بلدیة برج زمورة برج بوعریریج27-04-1971زقرار عبد اهللا12631

،18 شارع العقید عمیروش بلدیة الیشیر ب رج بوعریریج02-12-1982بن عامر فطوم133292

15-05-1970هارون سلیمة143872
  100مسكن سوناطراك ع 09 رقم81 رأس الوادي برج 

بوعریریج

شارع علي ماضوي العناصر برج بوعریریج07-02-1982سلیماني سمیر151203

حي 350 مسكن عمارة ج رقم 305 برج بوعریریج15-01-1974سعودي ملیكة161219

حوزة1044 مسكن شارع ak قطعة17 برج بوعریریج30-11-1975مقالتي فضیلة174280

حي 03 شارع األمیر عبد القادر رقم 37 برج بوعریریج28-02-1991بجو خدیجة181204

حي بلحیرش مخلوف دائرة المنصورة برج بوعریریج19-01-1979أوشن عمار19521

حي 1008 مسكن عمارة 270 رقم 236 برج بوعریریج20-08-1971بوزیدي عائشة202021



01-04-1985ساسي فوزي213125
قریة اوالد خلیفة بلدیة جعافرة ص ب راشد 34034 برج 

بوعریریج
شهادة اإلعالم اآللي

شهادة االعالم االلىبلدیة أوالد دحمان برج بوعریریج29-05-1985بن زیان نجمة224511

شهادات طبیة/ شهادة اإلعالم اآلليحي محمد بوضیاف بلدیة حسناوة والیة برج بوعریریج21-03-1987بوخاري عبد اهللا232747

شهادة اإلعالم اآلليحي 113 الحمادیة برج بوعریریج10-05-1989غول رزیقة243063

شهادة االعالم االلىدائرة عین تاغروت برج بوعربریج15-06-1985رماش ولید254506

21-09-1988جبارني زوبیر264458
حي 124 مسكن ع س 02 رقم 87 طریق الجزائر برج 

بوعریریج
نسخة من بطاقة التعریف

 شهادة اإلعالم اآلليقریة بوجبهة بلدیة المنصورة والیة برج بوعریریج23-02-1987قصابي میهوب271961

بلدیة والد دحمان برج بوعریریج23-04-1982معاوي كمال282968
شهادة اإلقامة / نسخة بطاقة التعریف الوطنیة/شهادة اإلعالم 

اآللي

شهادة االعالم االلىحى300مسكن عمارة12رقم117برج بوعریج03-12-1976علوان مفیدة294504

كشف النقاط غیر مصادق علیهحي 117 قطعة بلدیة بلیمور دائرة برج غدیر برج بوعریریج03-07-1985ضیاف سمیرة302553

شهادة مدرسیة/شهادة اإلعالم اآلليقطاع ب س شارع H رقم 16 برج بوعریریج14-07-1980شودار هشام312450

الجنسیة  /شهادات طبیةحي 406 مسكن برج الغدیر برج بوعریریج22-05-1988العقون هشام32393



شهادة اإلعالم اآلليبلدیة والد دحمان برج بوعریریج26-08-1990حلیلو هشام333351

ش، اإلعالم اآللي غیر مصادق علیهاحي 400 مسكن رقم 332 بلدیة رأس الوادي برج بوعریریج27-01-1989وصفان أسامة بن محمد341318

شهادة اإلعالم اآلليحي أوالد عثمان بلدیة برج زمورة برج بوعریریج01-02-1986جحنیط ریاض352749

شهادة اإلعالم اآلليحي 100 مسكن عمارة أ رقم 91 مجانة برج بوعریرج20-07-1987بن دودة حمزة363579

شهادة اإلقامة / شهادة اإلعالم اآلليحي 1008 مسكن عمارة 52 رقم 257 برج بوعریریج26-06-1987بودرواز نوارة372735

شهادة اإلعالم اآلليحي ملوزة شارع الملعب القدیم راس الوادي برج بوعریریج29-05-1988بن عمارة منال383381

   - ك،النقاط نسخة غیر مصادق علیها -شهادةإعالم اليبرید برج بوعریریج زمورة25-06-1973بن حوسین شریف391129

 صور / شهادة اإلعالم اآلليبلدیة أوالد دحمان حي الصفیة برج بوعریریج23-09-1992بن محمود عنتر403076

  شهادة اإلعالم اآلليأوالد دحمان برج بوعریریج20-01-1990حلیلو طارق412323

كشف النقاطحي 1044 شارع " ،،،" رقم 28 برج بوعریریج30-11-1978مصطفى بن محند أرزقي أیت حمودة4261

ش، اإلقامة - اإلعالم اآللي - ك، النقاطحي محمد المقراني مجانة برج بوعریریج18-01-1975بغورة میلود43147

حي بن عامر حسین المنصورة برج بوعریریج27-07-1981یوسف عوامر44171
ش، الجنسیة - ش، اإلعالم اآللي - ش، اإلقامة  - ك، 

النقاط - ش،طبیتان



حي أول نوفمبر رقم 260 برج بوعریریج14-05-1977منیر بلعیفة45178
ش، الجنسیة - ش، اإلقامة  - ك، النقاط - ش،المیالد - 

ش، طبیتان

كشف النقاط/ بطاقة الخدمة الوطنیة /شهادة اإلعالم اآلليعین تاغرورت والیة برج بوعریریج15-06-1985رماش ولید46270

حنانة بن داود برج بوعریریج01-10-1991مناصریة فاروق47298
شهادة اإلقامة /الجنسیة / كشف النقاط /شهادات طبیة 

/شهادة اإلعالم اآللي

 كشف النقاطحوزة 1044قطعة رقم 16 برج بوعریریج16/0986عیمن بالل48336

قریة بوقابة بلدیة المنصورة برج بوعریریج21-10-1978زیطوط عبد الحلیم49337
شهادة اإلقامة /الجنسیة / كشف النقاط /شهادات 

طبیة/شهادة المیالد /شهادة اإلعالم اآللي

حي 50 مسكن رقم 07 مجانة برج بوعریریج24-09-1983قاسمي أحالم50457
 - ش،اإلقامة - ش،طبیتان - ش،المیالد - ك،النقاط  - 

ش،الجنسیة

 - ش،اإلقامة - ش،طبیتان  - ش،الجنسیة   ش، المیالدبوقابة بلدیة منصورة برج بوعریریج29-09-1981زیطوط حمزة51868

حي 100 مسكن رقم 55 عمارة 06 مجانة برج بوعریریج10-03-1974بن بتیش عبد القادر52885
 ش،طبیتان  - ك،النقاط - ش،الجنسیة  ش،اإلقامة- شهادة 

المیالد

 ش،طبیتان  - ك،النقاط - ش،الجنسیة  -شهادةإعالم اليحي 500 مسكن عمارة ف  رقم 29 برج بوعریریج02-12-1989بن إدیر نوارة53900

 كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليحي أوالد بلهوشات بلدیة برج زمورة والیة برج بوعریریج29-05-1975والي فرید541298

10-12-1989ضبف بسمة551643
02 شارع الشهید حمیدة الصالح بلدیة برج الغدیر برج 

بوعریریج

شهادة اإلقامة /الجنسیة / كشف النقاط /شهادات 

طبیة/شهادة اإلعالم اآللي

 ش،طبیتان -كشف النقاط - شهادة اإلعالم اآلليص ب رقم 06 مجانة برج بوعریریج26-04-1987دداش رضوان561727



 كشف النقاطحوزة نویوة شارع 01 رقم 04 برج بوعریریج15-11-1988رحالي راویة571866

 كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليقریة عین السلطان بلدیة مجانة برج بوعریریج10-02-1984نویوة عمر582004

 كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليقریة عین السلطان بلدیة مجانة برج بوعریریج08-02-1974كاتب علي592026

 كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليبلدیة خلیل دائرة بئر قاصد علي برج یوعریریجعام 1975 صماح الربیع602460

 كشف النقاطقطاع ب س شارع H رقم 13 الحدائق  برج بوعریریج10-03-1981طیایبة امال612464

 كشف النقاط  /شهادة اإلعالم اآلليشارع مسعود مهیب بلدیة سیدي أمبارك برج بوعریریج05-05-1992تباني نریمان622533

ش، اإلعالم اآللي - ك، النقاط - نسخة من بطاقة التعریفمركز بلدیة والد دحمان برج بوعریریج20-07-1987كحیل راشدي632610

كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليعین تاغروت برج بوعریریج28-11-1978روابح فارس بن الحاج642718

 كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليحي 17 اكتوبر تجزئة 295 رقم 13 برج بوعریریج10-01-1982خوص أمال652787

 كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليقریة والد حنیش بلدیة حسناوة برج بوعریریج17-02-1980لعرابة فارس662938

شهادة اإلقامة  / كشف النقاطبرید عین السلطان 34023 برج بوعریریج04-11-1976درمان لحسن672999

كشف النقاطحي بوطویل برج زمورة برج بوعریریج06-05-1975بلمومن فاطمة683005



حي 100 مسكن عمارة 05 رقم 49 مجانة برج بوعریریج29-01-1985زقطیطوش لیندة693117
طلب خطي/شهادة اإلقامة /الجنسیة / كشف النقاط /شهادات 

طبیة/شهادة مدرسیة /شهادة اإلعالم اآللي

ك، النقاط - الجنسیةحي 1044 مسكن شارع X رقم 13 برج بوعریریج29-05-1986یعالوي أمینة703610

حي 680 مسكن ع 25 رقم 214 برج بوعریریج02-01-1984بلعیاظي مفتاح713654
ك، النقاط - الجنسیة - اإلعالم اآللي - اإلقامة - المیالد - 

ش، طبیتان

01-01-1976لیاس دنداني723674
حي 300 مسكن تساهمي كوسیدار ع31 رقم 04 طریق 

زمورة برج بوعریریج
ك، النقاط

ش، اإلعالم اآللي -ك، النقاطحي 50 مسكن رقم 07 مجانة برج بوعریریج24-09-1983قاسمي أحالم733839

ك، النقاط - ش، طبیتان 17شارع مصطفى بن بولعید برج بوعریریج04-08-1976بن داود رائد743885

حي الشهداء شارع س رقم الباب 14 برج بوعریرج21-02-1979روابح عبد الغني753929
شهادة اإلقامة /الجنسیة / كشف النقاط /شهادات 

طبیة/شهادة المیالد /شهادة اإلعالم اآللي

شهادة اإلعالم اآلليحي محمد بوضیاف بلدیة حسناوة والیة برج بوعریریج25-01-1987لعباشي التوفیق763941

 كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليحي 130 مسكن عمارة 74 رقم 113 برج بوعریریج04-05-1989مصباح حنان773993

ملف كاملالحي العتیق بلدیة بئر قاصد علي والیة برج بوعریریج29-08-1969رماش نادیة784142

17/011/88مسعودان یعقوب794174
حي 05 جویلیة حوزة 100 مسكن عمارة 09 رقم 87 برج 

بوعریریج

شهادة اإلقامة /الجنسیة / كشف النقاط /شهادات طبیة 

/شهادة اإلعالم اآللي

 كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليحي 130 مسكن عمارة 74 رقم 113 برج بوعریریج04-05-1989مصباح حنان804237



كشف النقاط، 23 شارع ب ج عبد المومن برج بوعریریج14-05-1970خلیفي مصطفى814443

شهادة االعالم االلىقطاع ت س شارع ل رقم 20تجزئة160قطعة بوعریج30-07-1979قوادرجمال824505

كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليبلد یة سیدى امبارك بئر قاصد برج بو عر یر یج09-01-1970نادیة میهوب834507

كشف النقاط /شهادة اإلعالم اآلليالتجزئة 04حي 144 مسكن رقم 24 مجانة برج بوعریریج17-07-1984بلعباسي سمیرة844508

01-02-1985زغوبي یونس854510
حي اإلخوة بوطغان بلدیة المهیر دائرة المنصورة برج 

بوعربربج
كشف النقاط - ش الجنسیة


