
الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
و زارة التعلیم و البحث العلمي

بن احمدمحمد "2"جامعة وھران
العامةاألمانة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین
2018ت.م.ف.م/أع.......رقم 

بئر الجیر "عاید سلیمان"للتقرب من مركز التكوین المھني و التمھین أنتم مدعوون 
صباحا إلجراء االختبار مصحوبین 7:30على الساعة 10/03/2018وھران وذلك بتاریخ 

دج200مبلغ المشاركة المقدر ب + ببطاقة الھویة  واالستدعاء 

عون حفظ البیاناتلمسابقة التوظیف لاللتحاق برتبة االسمیة للمترشحینالقائمة 
المالحظات تاریخ المیالد االسم و اللقب الرقم

22/08/1999 كحلي سمیة 1

01/07/1977 ھدار ھواریة 2

25/05/1987 ھاشمي فطیمة الزھرة 3

14/09/1979 بن حضریة فاطمة 4

03/06/1977 حمرة نسیمة 5

12/12/1989 لطیفةبن سعدة 6

30/08/1969 بن عبو فتیحة 7

08/09/1969 بن عربیة فؤزیة 8

15/11/1981 وجدي مراحي 9

01/01//1975 نادیة حشماوي 10

01/07/1977 بن قبلیة كریمة 11

01/07/1986 مكیدش رحمة 12

30/05/1982 بن ونان وفاء 13

23/11/1994 سنوسي عبد اللطیف 14

11/04/1999 بن دادة یسري 15

01/06/1995 بقنان عبد القادر 16

12/12/1984 ھنوني فاطمة الزھرة 17

16/01/1994 شبرب سارة 18

27/09/1984 شرشاري رقیة فاضیلة 19

01/11/1984 ختیر ایمان 20

27/08/1995 فتح هللا نسرین 21

25/06/1992 دالل ایمان 22

18/07/1989 ضیف هللا لیلي 23

08/04/1975 بلعیدي فوزیة 24

23/06/1988 بن معمر محمد االمین 25
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08/06/1991 بن زینب  الھواریة 26

25/12/1985 بلحاج عتمان 27

12/12/1994 میلود عبید زھرة 28

24/05/1982 بولغیثي حیاة 29

11/02/1979 حاج علي سارة 30

13/02/1989 یوسفي فاطمة الزھراء 31

28/08/1997 بنو جعفر جمیلة ریمة 32

30/11/1980 عبودي الزھرة 33

31/12/1995 عماري عوالي  34

07/05/1995 حساني مریم 35

08/02/1996 سكران ھحمد فوزي 36

08/01/1987 بولخراس عبد القادر  37

17/02/1969 سطعلي حاج 38

30/11/1990 حاج بن علو نور الدین 39

20/08/1992 رواحي وسام 40

08/11/1993 مھدي عبد هللا علي 41

25//08/1999 عدة  منال 42

19/07/1976 خوجھ سعاد 43

10/06/1992 دیب ایمان 44

16/06/1998 سھام سعید 45
18/03/1991 بن سعادة محمد 46
18/05/1998 ماحي موسئ 47

19/06/1995 بن حبارة فاطمة 48

10/05/1977 بلحضري شھیناز 49

30/05/1988 مھنان مریم  50

23/02/1981 راحم لیندا 51

24/09/1976 یحیاوي عماریة 52

11/04/1998 بوزیان اسماء  53

31/01/1998 عاصم اسمھان نعیمة 54

19/09/1996 عصمان عمر 55

10//01/1997 بن سكران فاطمة 
الزھراء 56

10/10/1992 مروة صباح 57
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15/11/1977 بن عبد هللا عبد هللا 58

30/05/1992 بوجلة  نجیبة 59

15/06/1990 بلخیر خیرة 60

03/07/1996 بن سكینة ھجریة 61

06/05/1977 اباري فتیحة 62

04/06/1995 بلحداد زینب 63

11/07/1992 جیاللي سارة 64

16/06/1993 فراجي ندیرة  65

27/03/1986 بلحواس فوزیة 66

05/05/1998 زناسي  وسیلة 67

10/05/1974 دحماني حسنة  68

18/02/1977 ایت حمادوش مازوت 
امال 69

24/08/1996 قدور احمد 70

26/10/1974 فوزیة شھرة 71

07/09/1990 راشد جالل الدین 72

22/11/1979 حیزیة حاج احمد 73

18/03/1982 حكیمةقاضي 74

26/05/1995 عداني ایمان 75

04/03/1988 تواتي الھواري 76

08/11/1989 منیري نوال  77

07/08/1992 زمالي امال سعدیة 78

14/05/1981 سكران اسمھان 79

09/07/1976 موالي ھواریة 80

20/02/1976 فاطمي الھواري 81

27/11/1985 بلجیاللي مختاریة  82

30/06/1993 سریر ایمان 83

06/02/1985 أیت أشعیت لویزة  84

30/07/1989 بوجلة فاطمة الزھراء  85


