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 قائمة اإلحتياطيني حسب درجة اإلستحقاق
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 قائمة الناجحني حسب درجة اإلستحقاق

 اإلسم واللقب الرتتيب
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 شاوش نورة 03

 قائمة اإلحتياطيني حسب درجة اإلستحقاق

 اإلسم واللقب الرتتيب

 شخاب ميينة 01

 تكواشت وردة 02

 العمري مرادبن  03
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 مالحظة :

بالمديرية  االتصالعلى المترشحين الواردة أسمائهم في قائمة الناجحين 

 الفرعية للمستخدمين والتكوين مرفقين بالوثائق التالية :

 نسختان من الشهادة أو املؤهل املطلوب -

 نسختان من شهادة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية -

ابق العدلية سارية املفعول  -  شهادة السو

 شهادة عائلية )بالنسبة للمتزوجين(( 02) -

 ( صور شمسية04) -

 ( شهادة ميالد أصلية02) -

 ( من رقم الضمان االجتماعي ان وجد02نسختان ) -

 صك بريدي مشطب -

 شهادة إقامة -

 

 


