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الرجاء إستكمال وثائق الترسيم حتى اليقع شطب اإلسم من قائمة المرسمين: مالحظة  .                    

 

ر/ع اإلسم واللقب الوثائق المنقوصة  

ش عمل +نسخ بكالوريا+نسخ بطاقات األعداد  1 إيمان السهيلي 
نسخ من شهادة التقني+نسخ بطاقات األعدا د     2 محمدالغويل 

 3 نورالدين الجعيدي نسخ بطاقات األعداد
 4 ماهر الشتوي نسخ بطاقات األعداد

ش عمل+ نسخ بطاقات األعداد   5 فاطمة الجبالي 

 6 إنتصار بنمنصور نسخ بطاقات األعداد
ش عمل اصلية+نسخ بطاقات األعداد  الساسيعمربن عمر    7 

ش عمل+نسخ بطاقات األعداد   8 فاطمة الجليل 
 9 صالحة الجليلي نسخ بطاقات األعداد

 10 إيمان الحامدي نسخ بطاقات األعداد

 11 عواطف الشعينبي نسخ بطاقات األعداد
 12 فتحية الجليزي نسخ بطاقات األعداد

صور +نسخ بطاقات األعداد   13 كوثر رزيق 

مكتمل   14 سهام خليفة 

نسخة من شهادة التقني +نسخة من البكالوريا1+نسخ بطاقات األعداد   15 وفاء العنابي 

 16 مديحة الذهبي نسخ بطاقات األعداد

بطاقة أعداد البكالوريا  +تقني سامي في اإلدارة واإلتصاالت   17 سعاد بنعبدالعزيز 

نسخة من شهادة البكالوريا1 + 5نسخة من بطاقة أعداد السداسي   18 مباركة شنينة 

 19 رقية فلفول نسخ بطاقات األعداد

ش عمل+نسخ بطاقات األعداد  منى/جمعة رمضان   20 

 21 حنان رزيق نسخ بطاقات األعداد

 22 حافظ االعيمش نسخ بطاقات األعداد

 23 منال بنميمون نسخ بطاقات األعداد

 24 حنان غانمي مكتمل

ظرفان+عملشهادة + نسخ بطاقات األعداد  25 جاباهلل بنصالح 

صور+شهادة عمل+ نسخ بطاقات األعداد  62 زهير بن بلقاسم 
 27 لطيفة البوبكري مكتمل

 28 فتحية المسعدي نسخ بطاقات األعداد

شهادة عمل(+ 4-3-6-1)نسخ بطاقات األعداد السداسي   29 ريم بنعبد الحفيظ 

صور+نسخ بطاقات األعداد+ نسخة شهادة التقني+نسخة شهادة البكالوريا  30 فضيلة بن رجب 

 31 مباركة ميالد مكتمل
شهادة عمل+صور+نسخ شهادة البكالوريا   36 الزهرة فلفول 

شهادة عمل+نسخ بطاقات األعداد+ نسخة ب ت و  33 حنان الغرياني 

صور+نسخ بطاقات األعداد  34 سمية بوبكر 

صور+نسخ بطاقات األعداد  35 ثريه شليبط 

 36 فاطمة بنمحمد مكتمل

 37 سهام بنعون مكتمل

 38 رياض العاتي مكتمل
 39 منال موسى مكتمل

نسخة من شهادة البكلوريا 6  40 أمل الزين 

 41 نضال الجديدي مكتمل
 46 هشام بن عمارة مكتمل

 43 مراد فضيلي مكتمل


