
ت/ر
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مالحظاتالواليةاسم و لقب املترشحة

 املديةطيان مسعودة11

 خنشلةحمداوي إلهام22

 برج بوعريريجعدلي إسمهان33

 سوق أهراسزعالني شيماء44

 الواديزاوش مريم55

 الواديكحالوي هند66

 عين الدفلىزوبير خيرة77

 املسيلةدهيليس حبيبة88

 بشارسياب فاطيمة99

 غليزانلشهب فاطمة الزهرة1010

 الواديديار سعيدة1111

الواديأحمودة عفاف1212

 الجلفةرقيق حليمة1313

 املسيلةبوساق نادية1414

 بسكرةجربوعي فيروز1515

 مستغانمجيدل نادية1616

 سطيفعلية خليصة1717

 سطيفمصطفاوي إيمان1818

 األغواطدقموس ي ريم1919

 بومرداسبوكرة حفيزة2020

 املديةخليل نصيرة2121

 سطيفمخناش أسماء2222

 معسكرموذن نور الهدى2323

 املسيلةبن جودي هاجر2424

 النعامةبن مقدم مسعودة2525

 سيدي بلعباسبن شهرة أمينة2626

 بسكرةمعروف إشراق2727

 تمنراستعسالي حليمة2828

 املسيلةشنافي ربيعة2929

 الجزائررمدة أمينة3030

 أم البواقيبوصيد سارة3131

وزارة الشؤون الدينية واألواقف
مديرية إدارة الوسائل

املديرية الفرعية للمستخدمني    
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مالحظاتالواليةاسم و لقب املترشحة

 أم البواقيرحماني نعيمة3232

 أم البواقيعشاش أنفال 3333

 أدراركحالوي فطيمة3434

 املديةبودربالة فايزة3535

 وهرانبركات هاجر3636

 وهرانزاوي هوارية3737

 البليدةمحمد يسعد سومية3838

 سطيفبوحزام حنان3939

 مستغانمزيداني أسماء4040

 بشارعلي الطالب نصيرة4141

 سعيدةياحي إيمان4242

 سوق أهراسصنصر ليلى 4343

 سكيكدةلخشين حفيظة 4445

 األغواطهمكة مريم 4546

 املسيلةبن صوشة نجود4647

 الجزائرخرباش سمية4749

 الواديغالي عالء4851

 باتنةبونزرة وفاء4952

 غليزانبلحاج محمد زوليخة5053

 املسيلةضباب مليكة5154

 أدراربلوافي شريفة5255

 أدراربالشيخ عائشة5357

 غردايةسويلم جمعة5458

 باتنةسعادة رفيقة5559

 بشارمداح فاطيمة زهرة5660

 خنشلةبوهراوة سميحة5761

قسنطينةحسينة مالكي5862

 البليدةلوناس ي رشيدة5963

 سكيكدةعيواز حكيمة6064

 برج بوعريريجعبو خليصة6165

 ميلةبارة خلود 6266

 الجلفةجميل نصيرة6367

 غليزانغزلي فتيحة6468

 الجزائربن جودي نور الهدى6569

 البليدةبكاي حيات6670

 برج بوعريريجبشير الشريف خالدة6771

 أم البواقيعبان فطيمة6872

 بومرداسخضراوي صارة6973

 مستغانمحاش ي فتيحة7074

 سطيفكركور رحمة7175

 خنشلةبومعراف دالل7276

 تلمسانصغير أسماء7377
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 بومرداسمهوال وردية7479

 بومرداسبلخيثر رحمة7581

 بومرداسصدقي خولة7682

 وهرانأحمد فواتيح نادية7783

 الجزائربوقزولة جوهرة7884

 الجزائرعكوش حميدة7986

 الجزائرفاطمة حساني8087

 الشلفطاهر بوجلطية آمنة8188

 البويرةقراوي مريم 8289

 املديةبوثلجة نبيلة8390

 األغواطكعبوش أمينة8492

 البويرةشيرود عائشة8598

 برج بوعريريجعطوي إلهام  86100

 تيارتبن لخضر حنان87101

 جيجليوسفي حبيبة88102

 عين الدفلىأسرير لويزة89103

 الجزائربن شطارة صبيحة90104

 أدراررابح حفصة91105

 املديةشارف حميدة92106

 املديةعزاوي سعيدة93107

 تلمسانكريب أمال94108

 سطيفخليل دليلة95109

 مستغانممصابيح كريمة96110

 سطيفبوقدورة المية97112

 سطيفنواصري خديجة98113

 تيارتسماعيل حياة99114

 األغواطساري أم هاني100117

 الشلفبلقاض ي وفاء101118

 سعيدةياحي إيمان102119

 الواديهاني السيدة103122

 األغواطصوطي خولة104123

 خنشلةخمار وفاء105126

 معسكرلخضر بن ناصر حفصة106127

 ميلةحسناوي سوسن107132

 سطيفتومي وهيبة108135

 الواديزهري خديجة109140

 الواديكحالوي حكيمة110141

 الطارفغريب حليمة111142


