
 الجمهورٌة الجزائرٌة  الدٌمقراطٌة  الشعبٌة
 و زارة التعلٌم و البحث العلمً

"محمد بن احمد2"جامعة وهران  
العامة األمانة  

 المدٌرٌة الفرعٌة للمستخدمٌن و التكوٌن

2028رقم .......أع/م.ف.م.ت  

 

 

 القائمة اإلسمٌة للمترشحٌن لمسابقة التوظٌف لإللتحاق برتبة متصرف رئٌسً 

 

 الرقم اإلسم و اللقب تارٌخ المٌالد المالحظات
 12/02/2711  02 باباس سهٌلة 

 22/01/2782  02 بلمختار عائشة 

 02/22/2792  01 بقادة طٌب 
 09/22/2711  01 جمعً صونٌا 

 27/22/2712  00 كحٌلً زولٌخة 

 09/07/2717  09 سعدونً سعدٌة 
 22/09/2781  01 مسلً إٌمان 

 28/22/2799  08 حمادوش دلٌلة 
 01/00/2780  07 وبنة سمٌرة 

 20/09/2718  20 بقوق فتٌحة 

 22/02/2717  22 بوسوماح فاطمة 

 01/07/2780  22 شارف أحمد 

 22/08/2781  21 شوام أمٌنة 

 28/01/2782  21 بن منصور بن عودة 

 28/02/2782  20 بلمٌمون سعٌد 

 20/01/2712  29 عون تورٌة 

 22/09/2782  21 دربال لحسن 

 22/08/2781  28 عبدالمالك أمٌنة 

 07/07/2780  27 غراس الحاج مختار 

 21/02/2781  20 نجار محمد 

 20/07/2780  22 بوزٌان سهام  

 28/08/2781  22 بن مرزوق فوزٌة 

 08/20/2789  21 سخري أمٌنة 

 المدٌر

 



 الجمهورٌة الجزائرٌة  الدٌمقراطٌة  الشعبٌة
التعلٌم و البحث العلمً و زارة  

"محمد بن احمد2"جامعة وهران  
العامة األمانة  

 المدٌرٌة الفرعٌة للمستخدمٌن و التكوٌن

2028رقم .......أع/م.ف.م.ت  

 

 

 القائمة اإلسمٌة للمترشحٌن لمسابقة التوظٌف لإللتحاق برتبة متصرف رئٌسً 

 

 الرقم اإلسم و اللقب تارٌخ المٌالد المالحظات
 27/00/2717  21 حشالف فضٌلة 

 29/01/2781  20 ناجً شهٌناز 

 20/09/2782  29 بن محمد بن ملوكة 
 10/22/2781  21 منصوري ٌاسمٌن وفاء 

 22/02/2717  28 ناٌر خضرة 
 21/01/2782  27 بلقاسم عبد القادر 

 21/02/2791  10 خنسوس عبد النور  

 01/22/2780  12 بن حجلة صراح  

 

 

 المدٌر      

 

 

 

 

 



 

 الجمهورٌة الجزائرٌة  الدٌمقراطٌة  الشعبٌة
 و زارة التعلٌم و البحث العلمً

"محمد بن احمد2"جامعة وهران  
العامة األمانة  

 المدٌرٌة الفرعٌة للمستخدمٌن و التكوٌن

2028رقم .......أع/م.ف.م.ت  

 

 

متصرف مستشار  القائمة اإلسمٌة للمترشحٌن لمسابقة التوظٌف لإللتحاق برتبة  

 

 

 الرقم اإلسم و اللقب تارٌخ المٌالد المالحظات
 29/02/2791  02 حمدانً محفوظ 

 02/02/2790  02 كرونً بوفلجة  

 

 

 

 المدٌر       

 

 

 

 

 

 



 الجزائرٌة  الدٌمقراطٌة  الشعبٌة
 و زارة التعلٌم و البحث العلمً

"محمد بن احمد2"جامعة وهران  
العامة األمانة  

الفرعٌة للمستخدمٌن و التكوٌنالمدٌرٌة   

2028رقم .......أع/م.ف.م.ت  

 

 

 القائمة اإلسمٌة للمترشحٌن لمسابقة التوظٌف لإللتحاق برتبة متصرف 

 

 الرقم اإلسم و اللقب تارٌخ المٌالد المالحظات
 20/07/2791  02 بن ناصر حسٌن  

 21/02/2797  02 بن عٌسى سٌدي محمد 

 01/08/2712 سمٌة بخدة قاسمٌة   01 
 21/07/2792  01 بن حدادة زهرة 

 21/01/2712  00 بولغٌت بوعمامة 

 21/02/2711  09 تواتً هجٌرة 
 01/09/2717  01 بطٌب أمٌنة 

 22/22/2711  08 بوفلجة غالم 
 21/02/2717  07 عبٌد الهواري 

 21/01/2782  20 غنٌسة عبد القادر  

 20/02/2782  22 بوقرنافة هجٌرة 

 01/02/2882  22 سالمً عائشة 

 

 

 المدٌر       

 

 

 

 


