
 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

     وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

       مديرية إدارة الوسائل

     المديرية الفرعية للمستخدمين    

          

 قائمة المترشحين للمسابقة على أساس االختبارات 

 لاللتحاق بسلك: األئمة رتبة: إمام أستاذ

 
  

الرقم 

 التسلسلي
 الوالية تاريخ امليالد اسم و لقب املترشح رقم التسجيل 

 ورقلة 19-01-1994 بولرباح باش ي 1 1

 وهران 01-04-1995 زقاي أمحمد 2 2

 سيدي بلعباس 21-11-1990 لعقبي إسماعيل 3 3

 ميلة 23-01-1992 قاشة إلياس 4 4

 األغواط 16-09-1997 بن مجغاية سعيد 5 5

 الشلف 09-05-1995 مقنين إسماعيل 6 6

 الجزائر 26-07-1992 بن عدوان عبد الفتاح 7 7

 عين الدفلى 20-11-1992 حباش ي عبد الغني 8 8

 تيارت 07-08-1995 صافة قادة 9 9

 أدرار 23-09-1997 ادجرفور محمد 10 10

 تيبازة 14-03-1987 إيطاهرون محمد 11 11

 الشلف 02-01-1985 عابد رزيق حميد 12 12

 باتنة 03-08-1992 بن منصور أسامة 13 13

 قاملة 03-06-1990 نواوية وليد 14 14

 غليزان 04-12-1986 قصعة ياسين 15 15

 أدرار 18-02-1995 مرقمة عبد الكريم 16 16



 أدرار 29-03-1993 بن براهيم محمد األمين 17 17

 باتنة 22-07-1991 مرزوق رمزي  18 18

 مستغانم 29-11-1991 بوزيدي منور  19 19

 األغواط 19-06-1992 شطة مصطفى 20 20

 أدرار 1992خالل  مضرومي محمد 21 21

 الشلف 10-02-1997 بومعزة محمد 22 22

 املدية 08-02-1998 أمين تيطراوي  23 23

 املدية 01-12-1985 حداش حسين 24 24

 مستغانم 23-07-1991 شعيب بشير 25 25

 املدية 24-02-1995 عزوزي نصر الدين 26 26

 تيسمسيلت 25-07-1993 دربال عبد القادر 27 27

 الجلفة 1992خالل  خشمي يحي 28 28

 أدرار 04-05-1991 عبد الفتاح زين الدين 29 29

 الجلفة 23-06-1995 معمري الحاج كمال 30 30

 خنشلة 09-05-1992 رزيق هشام 31 31

 ميلة 21-05-1992 بيلق رزقي 32 32

 سيدي بلعباس 14-09-1996 عمريو أحمد 33 33

 سيدي بلعباس 12-01-1995 عمريو محمد 34 34

 سيدي بلعباس 22-01-1995 عمريو إلياس 35 35

 برج بوعريريج 25-09-1990 بوزيد نصير 36 36

 الشلف 29-05-1990 معامري امحمد 37 37

 سطيف 17-03-1986 بوشالغم رابح 38 38

 غليزان 25-01-1993 نقاز حسين 39 39

 البويرة 11-12-1994 جمعة محمد 40 40

 غرداية 12-06-1990 شمني جياللي 41 41



 البليدة 08-07-1990 دحمون ابراهيم 42 42

 عين الدفلى 23-08-1989 ديلمي عبد الوهاب 43 43

 عين تموشنت 13-10-1991 بلقاض ي محمد فتح هللا 44 44

 الجزائر 01-12-1985 هواري ربيع 45 45

 الشلف 29-03-1986 طهراوي الحاج 46 46

 البليدة 03-08-1990 سعيد حمزة 47 47

 أدرار 05-09-1996 محمد ازيزاوي  48 48

 الوادي 23-02-1991 دوغه الحارث 49 49

 باتنة 28-08-1993 محمد ملين بوعلي 50 50

 بجاية 01-10-1990 أمير دحدوح 51 51

 البليدة 07-11-1994 أوسرير عبد الحق 52 52

 عنابة 15-01-1984 قريد محمد ملين 53 53

 سيدي بلعباس 19-10-1982 جالل عبد الناصر 54 54

 البيض 04-02-1996 بلفرح فضيل 55 55

 معسكر 26-12-1994 حبالي بشير 56 56

 سطيف 26-01-1986 شواش عادل 57 57

 سيدي بلعباس 23-03-1994 بن طاع هللا عبد املغيث نور الدين  58 58

 برج بوعريريج 01-01-1994 علوطي توفيق 59 59

 عين الدفلى 06-04-1997 عربوز رضوان 60 60

 أدرار 02-06-1992 قرافي أحمد 61 61

 األغواط 03-07-1990 كحللش العيد 62 62

 الجزائر 11-05-1986 عثماني أحمد 63 63

 الوادي 20-03-1994 سويد أيمن 64 64

 أدرار 14-09-1990 سعدون عبد الكريم 65 65



 بسكرة 16-08-1985 بن جاب هللا عبد الرؤوف 66 66

 البليدة 13-05-1995 ماضوي عبد الفتاح 67 67

 سطيف 03-04-1986 العلمي شعيب 68 68

 سعيدة 03-02-1996 علو خلف هللا 69 69

 سكيكدة 08-06-1989 عادل مجبوري 70 70

 الشلف 14-01-1986 عرباوي سعدة صهيب 71 71

 األغواط 15-02-1993 قميتي نصر الدين 72 72

 الوادي 11-03-1990 ميسة محمد رضا 73 73

 الوادي 19-09-1988 عباس العيد 74 74

 األغواط 20-09-1993 بن قراشة عبد القادر 75 75

 ميلة 21-04-1988 مزماز عبد العلي 76 76

 قسنطينة 06-10-1986 بركان السعيد 77 77

 سطيف 25-10-1988 عزوق عادل رفيق 78 78

 أدرار 30-01-1992 كرومي أمحمد 79 79

 غليزان 27-05-1983 بن طاهر عبد القادر 80 80

 تمنراست 06-08-1987 ببوش نور الدين 81 81

 الوادي 21-08-1990 بن أحمد شعيب 82 82

 غرداية 11-12-1992 عمير محمد 83 83

 غرداية 01-09-1985 بابا أحمد 84 84

 معسكر 03-10-1987 بوخنونة عبد القادر 85 85

 األغواط 17-09-1991 بوعزارة أحمد 86 86

 تمنراست 28-11-1992 قنن زكرياء 87 87

 

 

 

 



 قائمة المترشحين للمسابقة على أساس االختبارات 

 لاللتحاق بسلك: األئمة رتبة: إمام أستاذ رئيسي
 

الرقم 

 التسلسلي
 الوالية تاريخ امليالد اسم و لقب املترشح رقم التسجيل 

 الجزائر 19-01-1986 طرش ي أحمد 1 1

 ميلة 12-01-1986 خديجة لزهر 2 2

 عين الدفلى 10-01-1984 بداوي ناصر الدين 3 3

 تبسة 04-08-1985 كادو أحمد 4 4

 برج بوعريريج 19-09-1981 بوحلفاية خالد 5 5

 أدرار 07-02-1983 بحيدة بوعالم 6 6

 املسيلة 25-09-1982 عليلي فواز 7 7
 

 قائمة المترشحين للمسابقة على أساس االختبارات 

 لاللتحاق بسلك: المرشدات الدينيات رتبة: مرشدة دينية
 

الرقم 

 التسلسلي
 الوالية اسم و لقب املترشح رقم التسجيل 

 الوادي منصور ليلى 1 1

 الوادي دبار سعيدة 2 2

 سطيف كركور رحمة 3 3

 باتنة بومعراف دالل 4 4

 الوادي أحمودة عفاف 5 5

 سطيف مصطفاوي إيمان 6 6

 بومرداس شارف حميدة 8 7
 


