
 الجـمهـورية الجـزائـرية الديمقراطيـة الشعـبية
 

 

  9102نتائج دراسة اللجنة التقنية لملفات المترشحين لعملية التوظيف على أساس الشهادة لسنة 

 لإٌللتحاق برتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية في الجدول أدناه   
 :بالنسبة للمترشحين المقبولة ملفاتهم - 10:مالحظات 

 .USTOبقاعة المحاضرات  91/91/9991ريخ إجراء المسابقة تا* 
  

        

        
 الوثائق المرفقة تاريخ المقابلة الرتبة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح رقم المترشح الرقم

   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 27/05/1991 حراث نسيمة 4 1 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 27/06/1991 حشماوي فايزة 8 2 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 01/12/1982 مكاكية معزة فاطمة الزهراء 15 3 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 22/09/1991 بن عبد هللا محمد مهدي 19 4 
   19/09/2019 ابر الجامعيةمهندس دولة للمخ 28/10/1994 بلعربي فراح 21 5 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 06/09/1994 مزمار رجاء 24 6 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 21/03/1993 بن طاهر أسامة الهواري 32 7 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 16/05/1992 مكامشة  روضة 33 8 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 22/07/1987 ديدي أحالم 34 9 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 27/04/1981 جاري فريدة 38 10 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 10/10/1991 بن عبد المومن فاطمة الزهراء 40 11 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 04/01/1985 بوعتام بدر الدين 41 12 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 13/01/1993 غراس حنان 43 13 
   19/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 23/08/1993 مداح ميمونة 44 14 
 

        

        

        



 01/11/0101أيام قبل تاريخ  10عليهم تقديم طعن : لفاتهمم ةبالنسبة للمترشحين المرفوض - 10:مالحظات

        

 سبب الرفض تاريخ الطعن قبل الرتبة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح رقم المترشح الرقم        

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 28/05/1993 بوسنة امينة 1 1 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 11/06/1993 الحقتكراريت عبد  2 2 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 20/08/1974 بن زيان فاطيمة 3 3 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 26/06/1991 قدار نهاد ياسمينة 5 4 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 31/03/1988 نسرين سماحي 6 5 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 22/02/1994 اوعامري محمد محسين 7 6 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 30/08/1989 ساحي فاطمة الزهرة 9 7 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 11/08/1994 بن كرامة  عواطف 10 8 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 14/06/1994 بريش نادية 11 9 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 27/01/1991 بن داهة جهاد 12 10 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 26/06/1993 بوبعة سارة 13 11 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 12/01/1991 العربي أمال 14 12 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 01/05/1993 بختي فاطمة الزهراء 16 13 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 14/02/1994 بن عيشوش حليمة 17 14 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 30/03/1993 كبداني شهيناز 18 15 

 طلوبتخصص غير م 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 05/03/1972 بركان صونية 20 16 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 28/11/1980 عامر مليكة 22 17 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 01/11/1985 شالبي كريمة 23 18 

 بتخصص غير مطلو 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 17/01/1986 صدوق مصطفى 25 19 

 اقامة خارج والية وهران 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 18/02/1992 جريو خالد 26 20 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 25/01/1978 ايت علي سعيد نادية 27 21 

 ص غير مطلوبتخص 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 06/12/1976 راجي رفيق 28 22 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 04/09/1990 سالم سليمة 29 23 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 05/06/1984 بن براهيم سكينة 30 24 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 25/03/1984 بوجنان فاطمة الزهراء 31 25 

 



 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 27/04/1994 حمادي صالح الدين 35 26

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 21/12/1989 عاشوري صالح الدين رمزي 36 27 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 لمخابر الجامعيةمهندس دولة ل 15/08/1992 دحو صليحة سهيلة 37 28 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 05/01/1986 حميدي كلثوم 39 29 

 تخصص غير مطلوب 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 19/12/1991 قري وفاء 42 30 

 اقامة خارج والية وهران 15/09/2019 الجامعية مهندس دولة للمخابر 18/12/1992 طرفة هاني 45 31 

 اقامة خارج والية وهران 15/09/2019 مهندس دولة للمخابر الجامعية 13/10/1993 بن طاهر سارة 46 32 

 

         


