
 

 

 

 

 

 

 

 

يف والية خنشمة....املمتقي الوطين يف ين املشاركقائمة   
حول املؤسسات االجتماعية ودورها يف تنمية الوعي الرتبوي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: األول حولاملمتقى الوطين  

املؤسسات االجتماعية ودورها يف تنمية 

 الوعي الرتبوي

 



 والٌات الغرب

 الوالٌة االسماء

بولعراف نور الدٌن/ طالبً خدٌجة / صالي محمد االمٌن / صفاح الحبٌب   سٌدي بلعباس 

كودٌل مصطفى – لطرش فضٌلة – بالجٌاللً صافٌة – وناس علً – تمام الجٌاللً   شلف 

سنوس نوال / بن حجً صراج اكرام / بن صالح حسان / مجاطً علً   تلمسان 

الزٌن بن ٌعقوب– شرقً نور الدٌن – خلف هللا بن ٌمٌنة – هواري زوبٌر   وهران 

كحلً بن عودة/ هالل صورٌا/معلق الزهرة /غنٌم دنٌا  تٌسمسٌلت 

بلعربً ملوكة– شنٌن نجاة  – عٌشوش بغداد – الغالً خطاب   مستغانم 

بوشٌخً محمد/ بكراتو عدة / برافع الجٌاللً   عٌن تموشنت 

حامدي نادٌة/ الطاهر بتٌن / داود بن وٌس   معسكر 

زناقً خٌرة– زناقً مرٌم – الشٌخ جلول – برزوق الزاوي   سعٌدة  

بن عبد الكرٌم ٌمٌنة- شرفاوي عائشة– بوصٌري العربً - عمارة عمر  تٌارت 

كحلً بن عودة – غنٌم دنٌا – معلق الزهرة – هلة حورٌة   غلٌزان 

 والٌات الشرق

 الوالٌة االسماء

/درباسً نور الدٌن/نافٌر هدى  تبسة 

جعفري عبد /شبوطً عبد الحمٌد/خضراوي منصف/بوقفة نفٌسة/خٌاط فاطمة/حواسنٌة جودي
 الرحمان

 سوق اهراس

/كرٌم شوقً/ٌوسفً نور الدٌن/مزٌانً عماد  ام البواقى 

كاهٌة مٌهوب/خضراوي ربعانً  الطارف 

بزٌل سهام/شبٌرة خالد  قسنطٌنة 

بن خلف هللا امال/كربوعً ٌونس/بوسالم الهاشمى  البرج 

شلٌحً سكٌنة/مقٌدش سلٌم/مهران سالم  باتنة  

دكوش تركٌة/فرحات عبد النور  جٌجل 

سٌاري محمد هٌكل/بن خرورو جمال  مٌلة 

سحاق اسماعٌل/جهمً نور الدٌن  قالمة 

بوقفة نادٌة/بن عرٌب امنة/بسو الزبٌر/سٌوانً اسماعٌل  سطٌف 

 عنابة جمعة لوٌزة

بوداري /كرمٌش ابراهٌم /مدانً سعاد/بوداري زهٌة/مزاري اسامة/الرفٌس محمد/نقاز طارق
طرافً نصٌرة/سمٌة  

 المسٌلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والٌات الوسط

 الوالٌة االسماء

زمال /شٌبان لٌلً/جباري حمٌدة/ حموش نعٌمة / ربوح قمر الزمان / برادعً محمد 
سلوانً مختار/فوزوٌن جمٌلة/خوري عبد الجلٌل/نضٌرة  

 الجزائر غرب

سعٌد عبد الرحٌم/درٌدي رشٌد/طراوراو رابح/عبدي عبد القادر  الجزائر وسط 

بونٌف /سٌد العزارة مسعودة/موقاري بوفاطنة/صولً عبد الهادي /شلبً رشٌد/حسن عبد الباقً
لٌمان /جهٌد حٌرش/حرزهللا خالد/بوجناح عبد الكرٌم /بن ناصر عبد الكرٌم /فضٌلً نبٌلة/امال

جعفر /خرصً محمد/بلقاسم محمد/الٌازٌد داود/طٌان عبد القادر /سٌد على عطال/عاشور
سطاٌحً السعٌد/عامر  

 الجزائرشرق

جاب هللا /بوبكر بوشارب/نور الدٌن رزوق/حنٌشً محمد–قزٌم احمد –قوٌدر ٌحٌاوي 
محمدي رقٌة/طٌبً حلٌمة/زٌان  رمضان /ابراهٌم  

 الجلفة

براكشً على/خلفً احمد/محمدي السعٌد  المدٌة 

شافعً سً /علٌلً اسٌا/شملول مراد/اورجٌسً  كمال/بلوارث توفٌق/عاللومحمد/عزوز جٌجٌقا
بوشوارب رشٌد/بلقاسم  

 تٌزي وزو

حكٌمة /مقدم امال/دبحان سمٌرة/فقٌر بلعربً/عبد هللا محجوبً احمد/مولود الحاج/حجالوي احمد
 عباس

 عٌن الدفلى

زهٌر / رؤوف بن براهٌم/ نور الدٌن مسعودي/ كمال تكراطً/ حسان بن شعٌب/ فرٌد مناجلٌة
 بلبولة شهرزاد/حورٌة بونازٌف/محمدي ناصر/محمدي ناصر/ منصوري زوهٌر/ امقران

 البلٌدة

 بومرداس مساتر فتٌحة/ٌعلوي جمٌلة/ فكٌر ٌامٌنة/اكالٌل سمٌر/شاٌب عبد الرحمن

 بجاٌة بوخاة خدٌجة/مزهود الٌازٌد/حسٌن سٌد على/واضح محمد/اٌت بن نور فرٌد/شٌلة ملٌكة

 االغواط /

 تٌبازة سداوي فاطمة الزهراء/زعبوط سمٌر

 البوٌرة بعداش عبد هللا/عروس عمر/سعٌدة مسعودي/حدوس ٌمٌنة

  

  

 والٌات الجنوب

 الوالٌة االسماء

 ادرار بن ٌاعٌشاوي الزهرة/ عبد المولى خدٌجة/ رحٌمً أحمد

 بشار خرشة هجٌرة/ رحمونً عبد الكرٌم/ فزو فتٌحة/  العوفً نوال/زولٌخة عبد الجبار

 ورقلة مدٌونً بسمة/ مولودي حافظ

 النعامة قدوري حاشً/ بلحاشً هاجر/  عزال فاطنة/ عبد الوهابً زٌنب/صراط فضٌلة

 /  غرداٌة

 الوادى بن الزاوي رضا/ رشٌد مختاري/  بلهال جمٌلة/هومة هند 

 بسكرة /

 تندوف بن شكشك مبروكة

 الٌزي /

 تمنراست مسعودي محمد

 البٌض عماري بلعٌد

 


