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اإلسم واللقباإلمضاءاإلطار

ر نعيممدير التربية ز بن منز

حواس عصامرئيس مصلحة المستخدمين

بلعمري ثابترئيس التنظيم التربوي

موقاص كمالرئيس مكتب اإلداريين وأعوان الخدمة

(مكلف)برباق نعيمة
مسعودي لخضزرئيس مكتب المعاشات والتقاعد

باتنة في

مدير التربية
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أحمد بن سخرية القطب . م
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المطار بخوش مصطفى.م57.9493

بوجالل كمال

(مكلف)حفيظ بوزيد

اإلمضاءاإلسم واللقب

ي
جمال بلقاضز

ليىل دحو


