
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  واالستدعاءالمحادثة

لمسابقة التوظیف لاللتحاق برتبة مھندس دولة للمخابر الجامعیة  االسمیة للمترشحین

المالحظات تاریخ المیالد االسم و اللقب الرقم
03/09/1991 یكرلف محمد المختار 1

25/07/1991 قندوسي محمد األمین 2

05/08/1989 شیخ بدرة  3

04/10/1986 طاسة ھاجر  4

22//12/1994 صفور سامیة سارة  5

01/06/1986 عساسي سعید  6

03/08/1987 فارغ وائل  7

17/05/1987 علیان أمینة   8

20/02/1993 عزیزو أسماء  9

16/11/1982 رحالي  امال  10

10/07/1988 شقراني سعاد 11

05/06/1989 بوغریط ابراھیم  12

06/05/1991 بوري ابتسام  13

11/04/1980 تریكي مھدیة  14

03/11/1985 عماري محمد  15

17/10/1990 مباركي بشرى  16

08/02/1992 بولنوار حفیظة 17

23/09/1987 مشناف حلیمة  18

18/05/1991 بن عودة حلیمة  19

28/04/1986 بن عصمان نسیمة 20

13/12//1992 متیوي فاطمة الزھراء 21

26/07/1991 صباح ولید  22

21/11/1986 وھاب مریم 23

08/03/1989 طمار عبد الرحیم 24

21/05/1993 مكامن احالم  25

26/04/1994 شیعلي رحاب  26



الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
و زارة التعلیم و البحث العلمي

محمد بن احمد"2"جامعة وھران
العامةاألمانة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین
10/12/1993 محلیة مروى 27

17/04/1989 فریفر ھواریة  28

14/08/1992 بن سعید كریمة 29

30/12/1985 بوزیاني أمینة 30

22/03/1991 الزھراءبكاوي فاطمة  31

05/08/1993 محبوبي عتیقة  32

22/01/1989 خیاري زكریا عبد الرحیم 33

29/11/1987 بوجلة سمیة  34

13/03/1984 بن واضح جمیلة  35

23/09/1992 لونیس ماما أمال  36

06/06/1992 بوعالم لیندة  37

14/07/1994 براھمي وفاء 38

19/04/1990 لفرید ھجیرة  39

16/07/1991 زعراط أسماء العزیزة 40

14/07/1992 یحیاوي نجمة  41

20/07/1991 دیھاج سارة  42

28/09/1993 والھة طاھر 43

03/11/1981 بوسوماح زھرة  44

07/09/1975 بن سالم خالدیة  45
11/09/1993 بوكورة أسماء 46
16/09/1992 بوزبوجة إكرام فضیلة 47

20/10/1988 دھیني خدیجة  48

04/01/1994 مزود زوقار خضرة 49

28/02/1992 بطیب سمیة  50

31/08/1983 بن عدة حكیمة 51

10/12/1993 محلي شیماء 52

26/08/1992 صغیر فاطمة سارة 53

14/10/1989 منصوري منصوریة  54

09/02/1993 بوشنتوف ادریس 55

06/05/1993 داودیة سي یحي  56

23/04/1991 دراج زھراء 57

05/12/1993 شواف محمد األمین  58



الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
و زارة التعلیم و البحث العلمي

محمد بن احمد"2"جامعة وھران
العامةاألمانة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین

18/06/1992 مسعودي شاكر عبد الجالل 59

11/09/1991 عابر عوني یامنة 60

16/09/1992 مقداد فضیلة  61

05/01/1992 منزو كلثوم 62

22/06/1990 بن طیب نریمان  63

02/12/1993 نسیبة بوسعید 64

21/12/1990 حجري فاطمة الزھراء 65

15/07/1992 بوشیبة سمیرة  66

12/11/1991 حمادة فاطمة الزھراء  67

07/03/1990 قلواز سعدیة  68

12/01/1993 بن عبد هللا نسرین  69

05/01/1992 تیكور ھجیرة  70

02/07/1989 رحماني أسماء  71

07/07/1992 بدیعة راضیة مساھل 72

07/02/1991 عمراني عبد هللا المختار  73

02/06/1992 دحو جھاد  74

29/06/1993 سمیلي غزالن  75

12/08/1992 قندوسي إیمان  76

22/06/1973 لحسن ھجیرة  77

23/06/1987 بلھواري سامیة  78

09/08/1992 براھمي غنیة نریمان  79

02/10/1972 عجرودي فتحي  80

22/10/1992 محجوب سمیة  81

09/02/1994 كریم محمد عبد القادر  82

02/01/1984 سلیماني شكیب 83

05/04/1991 قنیش فاطمة  84

12/01/1992 بن عیسى سمیرة  85

01/03/1992 لول زینب  86

29/08/1987 بن دیمراد ھیبة إبتسام  87

17/04/1988 بلقاسم منیر صالح الدیندریوة  88

26/06/1991 بلمبروك عبد الرحمان 89

18/10/1993 أورحمان ھناء  90

19/09/1993 مناد أمینة  91



الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
و زارة التعلیم و البحث العلمي

محمد بن احمد"2"جامعة وھران
العامةاألمانة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین
09/08/1991 طیبي سعدیة  92

17/01/1982 فوناس خیرة  93

27/10/1986 بودومي نسرین  94

08/07/1991 فارس جمال الدین  95

31/07/1993 عسلة جیھان بن  96

14/07/1994 حجاز زھور  97

14/05/1986 جبور محمد  98

02/08/1977 عالم خالد  99

13/10/1983 تواتي رضوان  100

26/01/1993 زبیدة رومیساء  101

13/02/1990 مصطفى العالیة  102

02/09/1986 شاشور محمد زكریاء  103

27/01/1994 عجلوط إیمان  104

04/03/1994 براھیمي سمیة  105

07/07/1994 حمداوي لیلى 106

02/07/1977 سیدي یعقوب عبد الوھاب 107

16/01/1991 بن بوزیان سعدیة 108

06/10/1989 بن زینة سمیة 109

16/02/1992 عفون طارق 110

15/10/1978 عدة نقاز ھشام 111

19/07/1990 سماعیل جھیدة 112

07/03/1992 احمد بودفال فاطمة الزھراء 113

22/10/1993 مقداد ابتسام 114

01/07/1992 محلي زولیخة 115



الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
و زارة التعلیم و البحث العلمي

محمد بن احمد"2"جامعة وھران
العامةاألمانة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین
30/07/1992 بن دحو حسنیة 116

27/09/1985 طیب باي محمد 117

11/04/1993 بوشیبة دنیازاد 118

25/08/1993 بن علو ایمان نور الھدى 119

08/03/1993 ابتسامدریدي 120

24/10/1993 مشوط سعدیة 121

24/10/1985 عشاش فتیحة 122

27/01/1993 مغیلي فوزیة 123

05/05/1992 عبدالباقي زلیخة 124

25/09/1991 شایدة ھجیرة 125

17/08/1985 ناصري فاطمة الزھراء 126

31/05/1993 ایمان یسرى 127

19/03/1994 سكران حمیدة 128

29/06/1981 حسان مداح 129
22/09/1983 قادي محمد 130

21/07/1993 ھاشمي منصور 131

27/12/1985 بلعرج عبد الرحیم مھدي  132

14/10/1991 بوعمران  جوھر 133

08/08/1993 بن فاضل فاطمة الزھراء 134

21/11/1993 حمار نوال  135

15/11/1993 مسیخ شھرزاد  136

26/10/1991 برفاس سیف اإلسالم  137

23/08/1993 مداح میمونة  138

07/05/1988 أحمد براھمي جازیة  139

07/06/1991 حمادة لویزة                        140

25/08/1994 ایمان فاطمة بوغریدة  141

03/07/1990 ریدان رقیة  142

19/12/1987 عزوز مروان 143

14/08/1987 مبروك سمیة  144

01/01/1986 درار زھیر  145

16/09/1985 صافة حوریة  146

03/01/1991 عبدوس فلة  147

13/04/2017 بن یمینة حسنیة  148

24/10/1991 مفتاح  إیمان  149



الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
و زارة التعلیم و البحث العلمي

محمد بن احمد"2"جامعة وھران
العامةاألمانة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین
27/01/1991 بن داھة جیھاد  150
03/04/1987 فدان زھرة                         151

16/08/1992 بولنوار نرمان  152

19/11/1992 قھواجي أمینة  153

10/03/1987 بروري حكیمة 154

29/08/1971 بلحاج صوریة  155

24/05/1992 حمداد رفیقة  156

01/07/1968 سالطني جمال الدین  157

03/09/1989 عتصمان أمینة  158

23/11/1987 زبیري كریمة  159

02/04/1983 دربال وحید  160

03/09/1993 براھیم أسماء  161

03/09/1993 صالح سارة  162

09/08/1986 شریف جیاللي 163

22/03/1992 عیوني محمد  164

04/06/1985 محمدي أمال  165

09/07/1986 ریان میلود  166

03/12/1988 حناش فاطمة                        167
26/07/1975 شریف فاطمة  168

06/06/1987 زروال عبد القادر  169

05/08/1982 خدیجي فاطمة  زھرة  170

12/10/1991 توام أمینة                          171

01/11/1993 عمور نجاة 172
01/11/1985 شالبي كریمة 173


