
وزارة الشؤون الدينية واألواقف
مديرية إدارة الوسائل

املديرية الفرعية للمستخدمني

الدورة الثانية

1975/05/12بً هني بالخمر

1959/12/10مدمد لػىج

1952/11/19مػمر خمداوي

1980/11/01ًحي بىغليىاث

1953مميز الحاج عرقي
1965/08/04كدور زماري

26/01/1953غثمان جامهلىلت

1952/09/16بلحاج هاعمي

1949مميز مدمد بً زخروفت

1987/02/20مختار بىطبل

1981/04/25امدمد بً ؽاولت

18/07/1990مدمد بلػيد

1992/02/05مىلىد هني مىؾىر

1995/09/03زهريا بً دريط

1992/06/27صفيان لىرهضتي

1986/01/05أخمد جىران

1986/05/10غلي بهلٌى

1977/05/14مػمر بً ماحي

1983/03/25بغير بً جرد

1985/06/03أخمد غلي زيان

1988/09/26ابراهيم ؽدًم

1986مميز غبد الحميد ألاهدلىس ي

1987مميز هريم زريف

2019
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1983/03/18غبد الهادي غبادليت

1978/02/05صليمان مالٌ

1987/12/26هىر الدًً خروبي

1989/06/11هؾر الدًً هضيلي

1985/06/09مدمد بدرووي

1964/02/26امدمد عهرة

1950/11/14غبد هللا بطىظ

1953/12/06امدمد غبد الػسيس

1958/12/29مدمد كاصمي

1956مميز بً ًىصف كضٌى

1960/08/02غيس ى عرقي

1985مميز غبد اللادر خالدي

1964/01/28غيس ى خمداوي

1980/07/13خالد زواجين

1992/10/03  وليد مرابطي

1986/02/16بالٌ صػد الدًً

1983/07/18أخمد جميل

1984صبتمبر مؾطفى عىش ي

1988/09/01غلي بىهراوة

1991/05/20ًسيد بليل

1981/11/10  مؾطفى ولد كادة

1989/01/30 أخمد غبد الجبار
1992/05/01خضام غماري

1997/02/05غبد الىىر خمدي
1994/03/28مدمد ملين مغنن
1985/08/10مدمد بً صالمت
1950/04/28بغير  مبارهيت
1994/03/26مراد بىجمامين

1957خالٌ غمر دراز
1983/12/07فيؾل خياري

1987/00/00اخمد مدمدي

1958خالٌ زروق صلمي
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1988/06/12زاًد خمسة

1980/02/20مبارن أخمد أمين

1995/06/19جػفري غبد الحميد

1989/05/28بلجياللي مدمد

1992/05/30الضهلي مدمد

1984/05/22بىعرغت الطيب

1986/01/27بغادًد لخضر

1988/12/04خربي صفيان

1984/02/18بىخاري غالي

1966/01/26واكني مىؾىر

1976/09/22فضيل خضيني

1990/01/26ًىصف جالبي

1995/01/02غبد الحميد بغىرة
1988/03/01خمسة طهراوي

1988/09/26هالٌ ؽىلي

1984/12/31دهىىن مؾطفى

1994/04/26لحبيب دخلي

1990/03/04بالٌ برباظ

1983/07/28خمسة بغريبغار

1982/03/12خضين غلىاث

1988/12/19غبد الحىيم بىير

1978/10/27مػمري رابذ

1982/03/02كادة مسيغي

1995/05/13ماضىي غبد الفتاح

1983/03/19غسيس شحامي

1939/01/08غامر خضين

1962/07/01غبد املالً الطيب

1994/11/24مىاؽريت خليفت

1972/06/22خمسة كدوري

1981/07/13غلىان مهدي

1987/07/26كيزة اخمد

1986/12/21غطيت جماٌ
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1984/05/26غبد هللا عىط

1992/04/24مدبر مدمد
1967/01/28بخدة بىعيبت
1985/07/20خمالى صفيان
1979/06/21  عين جىفيم

1994/09/23بريً غبد الرخمان
1960/11/13بىجلٌى مىؾىر

1988/11/17جدًان غبد الؾمد
1958/12/03بلخيري أمدمد
1985/11/25مروظ غادٌ

1949/02/15غطاء هللا بىبىر
1973/09/01بلبغير بغير

1983/12/04ماحي فاروق

  1988/10/10 متىن مػاذ

1976/11/07رياض بىزريؼ

1990/07/03الػيد هدللػ

1954/05/13اخضً زغيتر

1993/08/06رابذ بلػسوز
1998/01/21ملران غبد اللطيف

1991/02/09صمير غربي
1986/07/21مدمد دًلم

1976خالٌ غسالدًً خىاش ي
1988/12/16غيس ى عىىفي
1950/03/17غلي بىمػراف

1987/10/17مؾطفى طىبري
1981/01/14مدمد الحافظ خـدًر

1995/06/07غمـاد كغيغـد
1967/02/07مدمـد ًـىب

1966/10/01ًىصف بىالغمـؼ

1968خالٌ أخضـً هـافـي
1991/05/21عػيب هيغـت

1967/11/04رابذ دربـاٌ
1953/04/12خضين بىغافيت
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1977/08/03أخضً بىصىـت

1992/05/10غس الدًً بً داعـت

1980/09/07غلـي خـىالـد

1989/11/13أصـامـت خىطـىط

1993/01/20أدم خىــفار
1985/01/20غيس ى صـاهـر
1967/02/08مدمـد بىضاٌ

1983/06/05غبد اللـه مىصـاوي
1970/04/15خضين بً جامؼ
1981/10/20رعيد كدوش
1976/08/08أخضً ؽبىع

1970/01/20مـراد بىكلـىف

1971/12/13مدمـد فتذ الىىر همىر

1980/02/04خبيب مؾبـاح
1905/06/02فيؾـل لػـىر
1979/03/27بربـج بىزيـد
1953/08/16غـالوة طلحـي

1952/07/22غبد الحفيـظ الػـاًب
1989/04/11فـىاد بلػـابـد

1988/08/02مدمـد خمـادة
1997/11/20أغمر غىاؼ

1975/03/14غدالن مسيادي
1966/10/03غبد الحفيظ بىالػيىين

1973/11/23أخضً خمـار
1992/01/23إليـاش كغـت

1983/01/23خفيف رزيم

1992/04/25زيً الدًً بىطدـرة

1979/10/10غلي مرابط غياظ

1984/03/11زيً الدًً كـارة

1990/01/31مدمد الهـادي ؽىيلـذ

1941/12/22رابذ مرجت

1951/08/18هىار مؾباح

1994/02/20ؽابر بىهلـاب
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1988/10/23خغاًميت وليد
1993/08/01ججاوي خضام الدًً

1987/01/23بىعلخت مروان
1990/03/14خان أخمد

1981/08/17فليغت مدمد ألامين
1996/02/18جماٌ الدًً ماحي

1992/08/26زهرياء جبلي
1952/02/04خمى بً فردي

1985/08/21خير الدًً هاؽري
1987/11/17مدمد هجيب بطى
1986/06/23مؾطفى زخاف
1981/11/02غبد هللا صماعي
1984/01/31بً دًدة بضباش

1963/08/31خفيف دخى
1957/03/15غبد املجيد عػغىع

1985/12/04هماٌ دركاوي
1993/07/04كادة بً غثمان غبد اللادر

1943/04/05بً غبد هللا بىكارظ
1989/05/14غثمان بىخسام
1984/06/01اخمد بىصالح

1993/06/20مدمد الحضين خاجي
1994/01/19باش ي بىلرباح

1990/09/14مدمد بدماوي
1982/07/05محجر صليمان

1980/02/13مدمد فىزي خليل
1996/03/26مدمد خفيان خاجي

1977/10/27الؾادق مخىتر
1986/11/04لخضر مرابط

1997/11/07دوراري غبد الجليل
1985/06/25غبد هللا جليجل
1998/01/12غادٌ مػاعى
1973/04/09عػىان مدمد

1970/06/30غمرووي غس الدًً
1992/06/17بىزيان جلٌى

1973/07/22بىغبدلي غدة  خالد
1989/06/21بخاث فىزي
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1991/08/08غبد الرخمان الهامل

1988/03/20طىرعيد أخمد

1990/05/29صىىس ي ًحي

1976/01/02باهلي ًىصفي خفار

1984/07/09غيس ي هجيب

1992/09/06رميلي ميلىد

1983/03/05بلخيري صليمان

1990/12/19روان صفيان
1975/04/29خميد مخلىف
1988/11/02غمر مرزكاالٌ
1994/04/15بىوىار فؤاد

1993/07/13غاًد غبد املالً
1995/09/07عاوظ أوصامت

1983/01/02رميت ًحي
1985/11/20غلىاظ مراد
1985/10/03خمسة بً غلي
1989/01/01مدمد بىخيلت
1997/11/04بداهمي الياش
1982/02/28بً ذهبيت غربي
1980/01/25مىؾىر جػفر

1993/10/14مدمد اوالد ًحي
1982/02/28بلخير مىلىد
1991/07/27خمسة كدػ
1987خالٌ مىاد العجاٌ

1988/05/21دخماوي مدمد ملين
1981/03/15هماٌ كاض ي

1983/02/10زهراوي هىاري

1983/05/05جيبروان صالم

1961خالٌ غاعىر دويم
1974/06/17خالد خباس ي
1994/09/14وليد خمسة

1983/04/03 غبد الرخمً جدًد
1983/01/01ًىصف جريػت

1975/10/06غبد الىريم بىغسالت
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1952خالٌ الطيب غمامري

1954/06/23الدراجي بً غطيت

1983/04/27هىر الدًً جدًر

1983/10/26ماجي بىغسة

1976/03/01غبد الضالم بار

1981/04/11بغير خليفي

1989/02/13مدمد أمين ملدر

1983/03/21غبد اللادر غباد

1980/05/05مدمد كدوري

1989/10/08محي الدًً بىخسام

1992/02/09هغام رزيم

1995/03/07بىمدًً واريت

1997/11/14خالد زاًدي

1996/05/01ضياء الدًً لػىر
1990/10/17زهرياء ملػيزي

1981/03/15بلخير بىمػراف

1992/07/20مدمد مداح

1983/12/22طبيب الهاعمي
1954/07/01خفص ي ميي
1975خالٌ ولبىز غامر

1952/05/02بىكلمىن أخمد
1989/03/17غياط خمسة

1987/04/01هبيل ؽغير ًىش
1988/06/13أخمد غليدي

1989/03/17غالء الدًً زغداوي
1985/06/21مروظ ًىصف

1994/12/29غبد الىهاب عرابي
1993/01/08غثمان زغميت
1995/10/05اصامت ركين

1951/06/02غبد الىريم سجػت
1991/09/14إلياش كرير

1992/10/09فخر الدًً ربيعي
1996/01/03إلياش لطرظ
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1989/09/19إلياش غميمر
1992/01/02إبراهيم لػىاري

1993/09/03مدمد غبد الىىر بىهريىع

1990/06/12جياللي عمني

1992/08/29غبد الغني بىخاًً

1981/02/14امدمد ًىصفاث

1985/09/01أخمد بابا

1991/02/13خمسة خارف

1990/07/07مدمد بً الدًً

1995/07/20غيس ى جبًرط
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