
الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
و زارة التعلیم و البحث العلمي

محمد بن احمد"2"جامعة وھران
العامةاألمانة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین

كلیة العلوم االقتصادیة ، التجاریة و علوم التسییر بجامعة أنتم مدعوون للتقرب من 
صباحا إلجراء 8:00على الساعة 10/03/2018وذلك بتاریخ محمد بن احمد "2وھران 

مصحوبین ببطاقة الھویة  واالستدعاء المحادثة

لمسابقة التوظیف لاللتحاق برتبة مھندس دولة في االعالم القائمة االسمیة للمترشحین
االلي

المالحظات تاریخ المیالد االسم و اللقب الرقم
23/04/1984 نجاري كريمة  1

22/06/1991 حمامين  حنان 2

18/07/1983 سحولي محمد المختار  3

09/07/1980 صوفي زكرياء 4

11/05/1992 صوفي صالح الدين 5

08/06/1982 بمرين محمد 6

02/07/1993 عيساوي حسام الدين  7

22/06/1992 لطفي إسماعيل 8

08/10/1983 شاولي محي الدين  9

13/01/1993 بن سليمان محمد مصطفى  10

20/09/1981 عشاب خير الدين 11

06/11/1994 سعدون ندى 12

04/03/1994 كراكا اهللا امينة  13

10/04/1993 أوكبير بغداد عبد الكريم  14

17/11/1987 سماري أسماء  15

23/05/1986 جزيري حورية  16

26/07/1991 صباح  وليد 17

10/07/1992 صابر اسماء 18

02/02/1993 قري حسيبة 19
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30/10/1987 دادي سعاد 20

04/03/1990 سبو إكرام  21

12/12/1993 لبيوض خالد 22

08/09/1990 قشرة شكيب  23

07/06/1991 حمادة لويزة 24

24/01/1989 قرادة أسماء 25

02/05/1990 محمد خوجة سعاد 26

20/04/1979 راي محمد 27

26/05/1987 بلمبروك زينب  28

12/07/1992 خفاف محمد كمال  29

04/10/1989 ناجي عائشة 30

29/11/1983 عاصمي محمد 31

24/06/1984 شريقي فاطمة 32

11/07/1991 بن مكي مختارية  33

02/06/1990 شنوفي كميلة 34

01/06/1988 بغدادي رشيدة  35

05/05/1988 حديد اهللا نزيهة  36

17/04/1992 بولحية مريم  37

19/02/1993 إلياس مريم  38

16/08/1992 بوعزيز منال  39

06/08/1993 سهام نزيهة بوزار 40

01/03/1988 عليوة منصور  41

19/09/1981 تومي صالح الدين  42

30/05/1994 تني إبتسام 43

09/06/1986 بوقير نوال 44



الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
و زارة التعلیم و البحث العلمي

محمد بن احمد"2"جامعة وھران
العامةاألمانة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین

26/10/1991 برفاس سيف اإلسالم 45

21/09/1993 فیاض آالء  46

26/05/1992 لشیران سارة  47

06/05/1976 لحمر شریف راشة  48

14/05/1983 مھاجي وافي  49

14/08/1982 الیعالوي  عبد السالم  50

23/08/1993 بن لحول إیمان 51

21/09/1986 نجاري دلیلة  52

27/11/1990 حقیقي لطیفة  53

27/02/1993 بن حمزة أحالم  54

23/03/1994 مقداد فاطمة الزھراء 55

16/08/1989 بوزبوجة سارة  56

07/12/1993 حجال سارة 57

20/12/1982 مراد بودیة سمیر 58

06/02/1987 طالت عبد المجید 59

23/12/1993 قالقة أسماء 60

28/10/1993 رایس نور الھدى 61

27/12/1984 مطراني رشیدة  62

26/06/1993 بن عودة حنان 63

25/06/1979 طاھر حسین 64

18/02/1989 سامیة مجاھد 65

30/08/1980 بوشاقور تالي  66

28/08/1982 میلودي فاطمة  67

09/10/1983 أوحداد نصیرة 68

09/02/1993 ملیص وھیبة  69

18/01/1988 شربوني المھدي  70

14/02/1975 دبة حسین 71
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14/08/1987 مبروك  سمیة  72

25/06/1992 حمیدي سارة  73

19/05/1991 بوجاللي لطیفة  74

22/10/1983 بن عیسى عبد الرحمان  75

20/01/1993 بن موسى خدیجة 76

08/01/1984 بنوار فایزة  77

20/05/1976 حوني فتح الدین 78

26/10/1993 مقلش زكریاء 79

30/04/1989 مداني سارة 80

14/09/1984 سالیم سراح 81

16/04/1984 قدوري آمال  82

03/10/1985 بوكروشة أمینة  83

14/10/1992 فوغال یمینة  84

16/07/1987 عید محمد األمین  85

22/01/1989 خیاري زكریاء عبد الرحیم  86

31/08/1991 عفون عتیقة  87

11/07/1987 طیب زھرة  88

04/05/1990 شعالل خدیجة 89

31/03/1988 زیان سارة  90


