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 01/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 الرقم
اسم و لقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 الرقم المطلوب إرفاقها الوثائق 

ب اسم ولق

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

  10/12/1981 بن ويس فاطمة 127  06/02/1988 عبود خضرة ايمان 1

 128  07/08/1993 جاليلي صراح 2
دريت عمر طويل الساق 

 عبد الهادي
10/12/1988  

  09/07/1988 بن بغداد فاطمة 129  07/12/1992 لباح كهينة 3

  25/08/1986 بن حرفة رشيدة 130  31/03/1991 بوسالم سمية 4

  26/01/1989 بن دادي عائشة 131  02/01/1982 بعزيز عبد القادر 5

  06/06/1987 بشارف حورية 132  30/07/1982 بوطوبة رضوان 6

  11/05/1992 سي احمد سمية 133 الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية 22/05/1987 بن قرين حبيب 7

  02/03/1984 كعبان حليمة 134  14/10/1988 ةرغيوي حمز 8

 إرفاق شهادة العمل بإمضاء مدير التربية 08/05/1987 شوالي هوارية 135  10/08/1988 بوحديبة سومية 9

  24/10/1987 طاهر شاوش سمية 136  22/05/1980 مستاري سمية 10

 رفاق شهادة اإلنتسابإ 02/06/1988 عصماني زكرياء 137  02/02/1992 بن قطيب فضيلة 11

 23/05/1987 بوراس عائشة 138  03/07/1991 عزة فؤاد محمد 12
إرفاق عقد التوظيف و إمضاء شهادة العمل من 

 مديرية التربية



 01/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 الرقم
اسم و لقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 الرقم المطلوب إرفاقها الوثائق 

اسم ولقب 

 المترشح

يخ تار

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

 غياب شهادة العمل 22/12/1986 تومي مليكة 139  07/08/1992 العروسي سهام 13

  16/11/1985 بوزيدي نسرين 140  29/11/1988 بلمخفي حنان 14

  17/07/1979 عواد خيرة 141  11/03/1983 الغريسي شهيناز 15

  23/04/1988 ي مريمصواب 142  22/07/1988 الغا نجاة 16

  15/09/1987 بورقيق عبد الوهاب 143  24/09/1990 مقدر يمينة الفرح 17

  28/02/1986 مصطفاوي كمال 144  16/03/1979 وداني فضيلة 18

 إرفاق شهادة العمل 23/03/1987 بن سالم مليكة 145  16/01/1991 بوعالم زهرة 19

 12/11/1982 يةتواح ناد 146  04/03/1979 دحو وهيبة 20
إحضار شهادة إنتساب لكال الشهادتين الخاصة 

 شهادة عمل المصير+ بالمصير و البالغ 

 01/07/1980 خياط رضوان 147  22/07/1993 بن ملوكة حنان 21
شهادة اإلنتساب من شركة + إرفاق شهادة العمل

renault  +رخصة مشاركة 

 06/10/1979 جفال نادية 148  28/08/1993 عقيدي سعدية 22
شهادة العمل بالجزائر + إرفاق شهادة النجاح

 الخبرة

 شهادة عمل 19/11/1988 واضح فاطمة 149  01/09/1983 عداد خديجة 23

 إرفاق شهادة عمل 15/07/1990 نتاف الهوارية 150  07/12/1987 نميش جالل 24

  22/07/1990 مقبول نبيلة 151  27/06/1992 بن عيسى صورية 25

  01/11/1993 حميدي فؤاد 152  01/03/1987 وع عبد النورقمب 26

  22/10/1990 بوخلوة ايمان 153 إعادة إمضاء من طرف مدير التربية 06/11/1988 متااوي رفيقة 27

 ةشهادة عمل خاصة بمديرية التربي 06/02/1980 بوبصلة  لطيفة 154 إحضار شهادة العمل و عقود التشغيل 09/07/1986 مكي فوزي 28

  26/02/1992 بن حمو هاجر 155  13/01/1987 بودة عمر 29

 USTOإعادة إمضاء شهادة العمل  26/03/1986 يتيم وسيلة مستورة 156  15/03/1991 قدار فوزية 30

  22/02/1993 شريفي ايمان 157  21/03/1991 عزاز كريمة 31

 31/01/1984 حاج ابراهيم فاطمة 32
+ ة سيدي معروفإحضار شهادة العمل لمتوسط

 ثانوية بوعزيز ربيعة ممضاة من مدير التربية
  01/02/1985 بن مريم محمد 158

  04/02/1984 محمودي يحي 159  03/11/1990 ميموني مريم 33

  25/11/1987 وينتي عبد العزيز 160  21/10/1987 هاشمي رحمة 34

 21/11/1988 غيازة سارة 35

 prestige plusشهادة الضمان اإلجتماعي ل 

medical  + إعادة إمضاء شهادة العمل من

 طرف مدير التربية

  10/09/1989 حماموس امينة 161

 16/11/1986 لعريش أمينة 36
إعادة إمضاء شهادة العمل من رئيس المجلس 

 الشعبي
  27/09/1990 بودالية سعاد 162

  24/09/1990 ميسوم نعيمة 163  08/11/1993 مالكي نوار 37

  01/06/1993 بن تواتي سعيد 164  07/01/1994 زي سارةحجا 38

  09/08/1992 لحاج احمد بلقاسم 165 إرفاق شهادة عمل بدائرة بئر الجير 27/10/1989 جلولي نادية 39

  04/09/1988 بلكحل عبد الحليم 166  16/04/1988 بن زاير قويدر 40

  20/05/1988 طيب باشا مليكة 167  18/08/1985 حمدي مبروك 41

  12/07/1992 بركات رباب 168  06/01/1991 بودشيش منيرة 42

  09/06/1987 زريقي عائشة 169  06/02/1987 مغزي شاعة محمد 43



 01/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 الرقم
اسم و لقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 الرقم المطلوب إرفاقها الوثائق 

اسم ولقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

 24/04/1988 بوريحية علي 170  04/06/1985 بن سالم فاطمة الزهراء 44
شهادة العمل ممضية + إعادة رخصة المشاركة

 من طرف السلطة إلى نهاية صالحية التعيين

  18/08/1992 قسوس امينة 171  04/07/1990 عبد الالوي بوبكر 45

  09/05/1990 دريسي يسمينة 172 شهادة اإلنتساب 19/07/1984 بن زيان اسيا مريم 46

 10/02/1988 بوغلوم رضا 173 شهادة نجاح منتهية الصالحية 12/02/1985 بن مانة رضا 47
إحضار شهادة العمل و إمضاء إسثمارة من 

 طرف المعني

  02/04/1979 بوشيبة امال 174 إرفاق عقد التشغيل 15/01/1993 بوعالم اسمهان 48

 إمضاء الشهادة من طرف مدير الموارد البشرية 26/12/1987 قدوري صابرة 175  29/09/1984 باي حفيظة 49

  19/09/1989 بن احمد شرف الدين 176  02/05/1991 بوسخان سعيدة 50

  01/10/1995 بلحاج سناء 177  24/12/1992 اوبعيش عمر 51

 شهادة نجاح 06/03/1990 قنيش بدرة 178  01/06/1992 بصغير ابراهيم 52

  10/10/1991 بلهواري نعيمة 179  21/01/1994 بن رابح عبد الكريم 53

  09/05/1991 بضياف سارة تجينية 180  18/07/1985 يعقوبي جميلة 54

  23/07/1990 جولدام عائشة 181  29/11/1989 شلولي حنان 55

  18/02/1990 صايمي امينة 182  09/01/1992 قادري ايمان 56

 إرفاق شهادة العمل للفترة المذكورة باإلستمارة 03/11/1989 شردودي فاطمة 183  20/01/1992 بن شليحة شهيناز 57

  03/08/1989 بن صابر اسماء 184  22/10/1991 جياللي األمين بلحول 58

  26/12/1994 حمزة فاطمة الزهراء 185  16/12/1994 سي علي كنزة 59

  14/08/1988 حاج ابراهيم هاجر 186  18/05/1980 بن عودة عائشة 60

  06/08/1988 نهار بلعيد نورة 187  31/12/1981 بوخيرة هوارية 61

  30/04/1989 مسعود نور الدين 188  13/08/1989 قنطاري فيصل 62

  30/05/1994 فكرات سامية 189  03/04/1981 معرف سومية 63

  11/11/1987 خيرة نكال 190  20/04/1986 صانع فاطمة 64

 03/01/1985 مجاهد نعيمة 191  06/10/1985 عبون عبيد محمد 65
إرفاق شهادة اإلنتساب للضمان اإلجتماعي 

 nutrimagلشركة 

  08/09/1990 مختاري فوزية 192  16/01/1975 عثماني كمال 66

  08/10/1990 لعيدي فاطمة الزهرة 193  09/05/1986 شوبان طاهر 67

 إحضار شهادة العمل 30/12/1985 بوخالفة بوبكر سفيان 194  23/03/1992 نسرين بيود 68

  21/04/1986 ديب فتيحة 195  27/03/1988 عراب زواوية 69

  03/07/1994 زياني فوزية 196  09/11/1993 بلحمري جمال الدين 70

  01/08/1980 عموري خيرة 197  12/07/1993 شيخاوي انصاف 71

 10/11/1983 حاكم كمال الدين 198  11/01/1993 عاليةمخلوف ال 72

الضمان اإلجتماعي ل  + إرفاق شهادة العمل

sarl l'hacienda  + إرفاق شهادة العمل

 لميناء الجاف بوهران

 إرفاق شهادة عمل 28/07/1987 بوزيان مفالح عبد المجيد 199  10/02/1992 بكاتير فاطمة فاتن 73

  10/07/1992 عبدو اكرام 200  21/10/1991 بوكريريس سهام 74

  25/05/1991 اويدير نوارة 201  01/12/1992 العماري عبد الكريم 75

  01/06/1991 كرو اسالم 202  31/08/1992 موالي علي عبد الرحيم 76



 01/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 الرقم
اسم و لقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 الرقم  المطلوب إرفاقهاالوثائق 

اسم ولقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

  26/10/1991 منصور خديجة 203  18/10/1980 زروقي نادية 77

  12/09/1995 بخالية الهام 204  24/09/1990 لعسل عائشة 78

  05/08/1988 سعدوني محمد عبد الحق 205  09/07/1989 طاهر فريدة 79

 11/07/1977 بروكش مياسة 206 إرفاق شهادة إقامة 27/02/1988 محمدي سومية 80
إرفاق شهادة عمل ممضاة من طرف مدير 

 التربية

  13/10/1991 يخلف كلثوم 207  01/06/1987 بلحضري ليلى 81

  20/12/1984 بحري محي الدين 208  24/11/1981 مزيان سعاد 82

  13/06/1993 الغا خديجة 209  02/02/1988 بن قة سيد احمد 83

  14/02/1988 صمودي سعدية 210 بطاقة الخدمة الوطنية 11/12/1987 بعزيز حمزة 84

 12/05/1991 بروكش حنان 211  21/03/1989 حنفي عصمت عبد المنعم 85
إرفاق شهادة عمل ممضاة من طرف مدير 

 التربية للفترة المدونة في اإلستمارة

  19/06/1974 بشيري زينة 212  20/04/1994 قندوسي عبد الرحمان 86

  01/10/1988 بلغراف عايدة 213  16/09/1986 بن طرمول عبدالمجيد 87

  15/08/1990 هاشمي عالية 214  12/03/1990 مصلي ايمان امال 88

  14/11/1993 سماعيل سعاد 215  13/07/1992 بن سنوسي خديجة 89

  12/09/1991 ارةبورشاش زوليخة س 216  20/06/1992 مراق فتيحة 90

  29/01/1984 بن جابر جوهر 217  11/11/1989 قاسي ناجية 91

  09/07/1991 بن شريف حنان 218  18/06/1992 عوج نادية 92

  16/02/1991 عمار هاجر eurl smille food 219إرفاق شهادة العمل ل  11/06/1980 بودي عز الدين 93

  27/08/1982 داوي صوريةق 220  15/10/1993 عبد الغفار حنان 94

95 
عدة براهيم سمية 

 اسمهان
  09/08/1991 عشاش خيرة 221  12/01/1992

  02/02/1992 بن صافي ايمان 222  03/04/1981 حمادي نهاد 96

97 
بوكرة جلول سايح عبد 

 هللا
  27/10/1979 حاج ابراهيم كريمة 223  04/10/1986

  27/09/1988 قادري امال 224 دة اإلنتسابارفاق شها 18/11/1982 بوخبزة حيدر 98

 31/05/1989 بوية نبيل 99
إحضار شهادة اإلنتساب للضمان اإلجتماعي 

 baticimلمؤسسة 
  12/02/1994 بريزيني وسيلة 225

  11/07/1988 ناصر بلقاسم 226  28/02/1977 العربي نورة 100

 إحضار شهادة عمل 24/10/1989 بوبكر ايمان daewoo 227لشركة إرفاق شهادة اإلنتساب  20/07/1985 اغيل حريز فريد 101

  08/01/1986 بوبقرة فتيحة 228  01/06/1991 زياني نور الدين 102

  29/11/1993 بوتخيلي جميلة 229 غياب شهادة عمل و إرفاق شهادة إنتساب 27/06/1986 بن صراية مختار 103

  08/11/1992 قرين نوال 230  18/01/1977 بلخير عيسى 104

  10/04/1992 خلفاوي احمد 231  29/11/1992 عراب خليدة 105

 إرفاق شهادة العمل بدائرة بئر الجير 09/06/1981 زرادي نجاة 232  02/08/1988 لفقون ليلى 106

  07/10/1991 مرتاد ميلود 233  01/07/1984 نفوس حاجة زوليخة 107

  20/03/1988 بي باشا جمال الدينالعر 234  20/03/1988 وزير فايزة 108

  20/09/1987 سيدهة ايوب 235  03/08/1989 بن يشو امينة 109



 01/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

   الرقم الرقم الرقم الرقم الرقم الرقم

  09/10/1980 بن يسعد بختة 236 إرفاق شهادة إنتساب 06/07/1988 شايلة فريال 110

  20/11/1990 سحنون محمد 237  25/10/1989 زغيدي سعاد 111

  27/07/1980 بونوارة مليكة 238  19/01/1993 بن حوة بختة 112

        

  08/12/1994 عامر نور الهدى 239  17/03/1993 بودة حسام 113

 15/04/1980 ولد اعمر فضيلة 240 إرفاق شهادة العمل من مديرية التربية 02/05/1982 بوغنجور طاوس 114
 enaditexإرفاق شهادة العمل لمؤسسة 

 01/11/7111ممضاة إلى غاية تاريخ 

 17/02/1988 بوتليليس سهام 241  19/02/1994 بولنوار احمد مصطفى 115
إحضار شهادة عمل ممضاة من طرف السلطة 

 المعنية

 10/10/1991 فريدة عمر 242  28/12/1978 علوش هواري الغالي 116
يرية البرمجة و متابعة إرفاق شهادة العمل لمد

 الميزانية

  08/03/1991 بن حسين امينة 243  20/07/1992 محمد عابد مهدي 117

  08/09/1991 يحياوي مريم 244  16/12/1988 حباب عقيلة 118

 31/12/1988 بوكار نجاة 245  13/01/1988 قويدر محمد 119
إرفاق شهادة عمل ممضاة من مديرية التربية 

 لوهران

 16/06/1989 مكاوي حليمة 246  10/12/1987 مكتفي سومية 120
إرفاق شهادة إنتساب لمخبر التحاليل و شركة 

EURL E I E 

 25/04/1979 زواوي عربية 121
إحضار شهادة اإلنتساب من هيئة الضمان 

 اإلجتكاعي
  10/11/1988 بن سكينة وهيبة 247

122 
حناشي رجاء فاطمة 

 الزهراء
  03/06/1987 شداد زهرة نور الهدى 248 هادة عملإرفاق ش 09/06/1986

 20/05/1990 حقيقي وهيبة 249 إعادة إمضاء شهادة العمل من مدير التربية 21/06/1987 ابراهيم براهمي خضرة 123
إرفاق شهادة اإلنتساب للضمان اإلجتماعي 

 لمكتب المحاماة

  08/08/1989 لحسن خيرة 250  27/03/1991 بن كلثوم فاطمة الزهراء 124

  21/05/1988 مزاري عبد القادر 251  12/02/1988 عتو زهرة 125

 AADLإحضار شهادة العمل ب  26/09/1988 ميلودية محمد 252  07/03/1991 غنامي اسماء 126

 

 

 

 

 

 



 

 09/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 اسم و لقب المترشح الرقم
تاريخ 

 الميالد
 الرقم المطلوب إرفاقها الوثائق 

اسم ولقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

  00/00/1988 بن احمد فاطمة 380  02/08/1989 جودي نسيمة 253

 05/09/1986 بلحضري خيرة 381  18/04/1992 بلمختار سعاد 254
إحضار شهادة عمل خاصة بمؤسسة النقل 

 الباهية

  22/08/1987 لويشي امينة 382  24/07/1989 ميمون اسية 255

  03/08/1990 رفسي نورة 383  29/02/1992 بونيف فاطمة الزهراء 256

  02/03/1984 رفسي فضيلة 384  02/07/1982 واضح خيرة 257

 10/12/1983 عال نوال 385  22/08/1992 سمون نوبة 258
إعادة إمضاء شهادة العمل من طرف 

 السلطة المعنية

 16/06/1989 توارس سارة 259

إمضاء شهادة العمل من طرف السلطة 

شهادة إنتساب خاصة بالمؤسسة + المعنية

 الخاصة

  20/12/1993 حماني عمر 386

 09/10/1989 بن فرلو ايمان نريمان 260
إمضاء شهادة العمل من طرف السلطة 

 المعنية
  08/02/1986 بوفاتح منير 387

  01/05/1989 البن ويس نو 388  27/02/1991 خوان ايمان 261

 إحضار شهادة عمل 23/05/1987 طاهير سارة 389  04/02/1994 بوكريريس خديجة 262

  05/11/1991 بلقشايري سارة 390  14/08/1992 يحي سميرة 263

 ارفاق شهادة العمل 06/03/1988 خليفي أمينة 391  30/04/1989 عرقوب صافية 264

  07/05/1992 ت محامد انيسةاي 392  09/10/1985 مسعود اسمهان 265

 إحضار شهادة العمل 10/09/1990 الهامل بدرة 393  28/12/1993 زعطوط ايمان 266

  25/01/1986 بوزبوجة خيرة 394  07/12/1989 كريم فاطمة الزهراء 267

  05/10/1982 بن يطو سمية 395  07/02/1990 عمر الدار عمر 268

 11/04/1990 شريقي امينة 269
ق شهادة عمل تثبت فترة العمل إرفا

 المصرح بها في اإلستمارة
  14/03/1987 زهاري فاطمة 396

  19/10/1987 قدور نور الدين 397  30/10/1993 مدرس اسماء 270

  09/12/1983 كثير بدرة 398  29/06/1995 بوطيب اسماء 271

  28/09/1989 فاتح اكرام 399  23/04/1999 صفاوي امينة 272

  09/12/1988 العربي مليكة 400  24/10/1992 قلي هواريع 273

  23/08/1985 فرداغة فضيلة 401  30/10/1985 مكاوي مليكة 274

  21/06/1990 غالب امينة 402  26/10/1984 ربعي فوزية 275

  05/04/1990 شريفي حنان 403  04/08/1993 شليل مصطفى امين 276

  02/05/1987 ضلعة امال 404  01/02/1993 حفار ام كلثوم 277

  18/07/1989 خالدي كوثر 405  12/06/1988 حناشي أمينة 278



 09/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 اسم و لقب المترشح الرقم
تاريخ 

 الميالد
 الرقم المطلوب إرفاقها الوثائق 

اسم ولقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

  07/09/1990 بريبي وفية رقية 406 إحضار شهادة عمل 06/03/1989 مةبلمختار فاط 279

  04/12/1981 بوغرارة حسنية 407  15/01/1988 عدالوي هجيرة 280

  19/02/1988 محمدي هاجر sotaribi 408إرفاق شهادة اإلنتساب لشركة  12/05/1988 شقاللية مختارية 281

  04/04/1988 ديجةفراجي خ 409  12/06/1986 شهاب حليمة 282

  16/01/1989 محمدي نصيرة 410  12/03/1999 بوجراف اكرام 283

  02/12/1988 بلجياللي اسماء usto 411إعادة إمضاء شهادة العمل ب  02/04/1981 لفريد فطومة 284

  05/01/1988 قارة ايمان 412 شهادة إنتساب 15/05/1976 بلعقون يمينة 285

 شهادة إنتساب+ شهادة عمل 02/11/1991 بن طاطة وليد 413  17/03/1988 زناسني مختار محمد 286

  15/08/1981 تيوتي عباس 414 شهادة إنتساب 13/12/1989 ب 287

  19/04/1995 قاسمي خديجة 415  08/08/1992 ملياني هاجر 288

  17/12/1988 بغداد محمد بومدين 416 إرفاق كشف النقاط 22/09/1987 بزو نعيمة 289

  04/12/1990 عيسى امال 417  10/06/1989 براهيمي ريمة 290

  21/05/1988 محيمدة سارة 418 إرفاق شهادة عمل 02/06/1984 بن واضح عزيزة 291

  09/07/1986 عيوني امينة 419  24/08/1993 بخدة قاسم 292

 04/04/1990 سعيدان عالية امال 293
 sarl reseux+ sarl sbشهادة إنتساب 

distrub+ tramway 
 شهادة إنتساب+ شهادة عمل 26/05/1980 غبريني مليكة 420

  03/08/1991 جلول نور الهدى 421  22/09/1992 دباغ مصطفى 294

  04/05/1989 يكل قادة 422  24/11/1992 مجادي حفصة 295

 423  20/06/1989 بن عمارة فاطمة الزهراء 296
بن معزة فاطمة 

 زهراء
02/10/1993  

  17/08/1985 بانو ايمان 424  26/03/1992 بن عيسى نسيم صالح الدين 297

 22/01/1989 قداري عوالي 298
إعادة إمضاء الشهادة من مدير مستشفى 

 المحقن
  20/10/1994 حميمد نهاد 425

 18/07/1985 لطرش حنان 299
 ste polyesters oranaisشهادة عمل 

sarl fab 
  17/08/1983 ملوكي عبد الكريم 426

  12/10/1988 زناكي نعيمة ايناس 427  17/05/1980 بلعالية عبد القادر 300

  03/07/1992 زعطوط دحو 428  07/12/1987 منصورة كريمة 301

  17/12/1980 حمادي بحرية 429  08/07/1991 العبدي خيرة 302

 28/08/1983 صانع فاطمة زهرة 303

ر إعادة إمضاء رخصة المشاركة من مدي

إعادة إمضاء شهادة العمل من + الصحة

 مدير الصحة

  27/04/1985 جبار امينة 430

  05/04/1985 صمودي مريم 431  13/11/1985 بانقو سليمة 304

  28/08/1985 خلواتي فاطمة 432  17/05/1992 بن عابد محمد 305

  25/04/1983 ناصرسميرة بدرة 433  30/12/1988 بودراع هوارية 306



 09/01/7102خ اجراء المقابلة تاري

 اسم و لقب المترشح الرقم
تاريخ 

 الميالد
 الرقم المطلوب إرفاقها الوثائق 

اسم ولقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

  18/07/1987 جاطو فتيحة 434 ماستر 0إرفاق شهادة التسجيل للسنة  26/02/1990 دحمان العيد 307

  18/09/1993 خلواتي فتيحة 435 إحضار شهادة عمل 16/10/1985 ميرةبوخدية س 308

  20/09/1986 قاضي نصيرة 436  25/06/1983 بن عودة امينة 309

  01/04/1992 زعطوط حنان 437  13/04/1982 زروبتشيم ميلود 310

  25/04/1980 لزول خديجة 438 إمضاء من طرف السلطة المعنية 07/07/1990 بن يمينة صافية 311

  11/07/1993 جحالط ايمان 439  22/01/1990 حشالف وسيلة 312

  25/02/1988 دياب صارة 440  11/07/1989 محند عامر نريمان 313

  05/03/1990 زاير سارة 441  22/04/1988 عويش سعاد 314

  07/10/1987 مودن عبد الحق 442  09/03/1991 نميش وفاء 315

 03/06/1980 قنوني نبيلة 316

 telecom+ sarlشهادة إنتساب ل 

satpac+ eurl geo pharm + ets 

traveaux batiments+ eurl 

djabeur 

  01/02/1993 كبيش صارة 443

  01/08/1988 عيدوني ابوبكر 444  26/06/1987 بولنوار يوسف 317

 10/04/1983 طوالبي حورية 318
إرفاق شهادة عمل لفترة العمل كاملة ببلدية 

 كرمةال
  14/05/1990 يعقوب ايمان 445

  27/07/1995 طاهر عمارية 446  07/09/1991 محمد نوال 319

320 
سي عبد القادر فاطمة 

 الزهراء
  12/08/1993 وزاع نور الهدى 447  26/05/1987

  20/01/1988 بلكاتب وهيبة 448  15/11/1983 سحنون مومنة 321

  22/02/1992 ية اسيةبو 449  21/01/1990 سعادة سعاد 322

  10/03/1987 فراد امينة 450  31/05/1989 حنيش سمية 323

  07/04/1979 جلول فاطمة 451  06/03/1990 شاوش مريم 324

  02/06/1993 ملياني نور ااإليمان 452 إعادة إمضاء شهادة العمل من مدير التربية 14/07/1989 طاهري رشيدة 325

 26/08/1987 ورنيدي الياس 326
 +cape eastشهادة اإلنتساب ل 

ooredoo+ sarl mami 
  25/04/1989 شاوي سفيان 453

  13/09/1988 بوخاري احالم 454 إعادة إمضاء شهادة العمل بمديرية التربية 01/03/1986 دلة كراشاي سعيد 327

328 
ملحاوي بشرى اسماء 

 صابرية
02/06/1992  455 

مرابطي  محمد 

 األمين
11/02/1988  

 21/04/1986 بن عسلة يمينة 329
إمضاء شهادة عمل من طرف السلطة 

 المعنية
  24/12/1980 بن غريب شريفة 456

  12/05/1989 عيوني  احالم 457  27/05/1989 بن حمادي زينب 330

  15/03/1977 بن حليمة نادية 458 إعادة إمضاء شهادة العمل من مدير التربية 10/03/1988 كرزازي حبيبة 331

  03/10/1986 بطيب عادل عز الدين 459 شهادة إنتساب 16/10/1987 كرامالة بوتليليس 332

  29/05/1993 عسكري فضيلة 460  28/08/1995 حداد لطيفة 333



 

 09/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 اسم و لقب المترشح الرقم
تاريخ 

 الميالد
 الرقم المطلوب إرفاقها الوثائق 

اسم ولقب 

 مترشحال

تاريخ 

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

 461  22/06/1994 عتيقة بن حكة 334
بن يمينة عبد 

 الرحمان
16/11/1989  

  17/11/1989 لزرق وحيدة 462  24/04/1991 زبارة امينة 335

  12/07/1987 بن يحي نعيمة 463  14/07/1987 كريم سامية 336

  02/11/1986 تيزاوي جيجيقة 464  20/05/1989 مغدير محمد امين 337

  29/11/1990 توميات امينة 465  27/10/1992 ملياني يمينة 338

  28/11/1988 شرقي محمد حبيب 466 إحضار شهادة عمل 17/05/1988 بلعباس يوسف 339

  13/02/1988 خرشوش سارة 467  13/11/1984 مساريد فايزة 340

  11/02/1989 ن كنان مهديب 468  16/05/1991 فرحول نجاة 341

 24/04/1986 قصري عائشة 342
إمضاء شهادة عمل من طرف السلطة 

 المعنية
  24/09/1986 برمضان صباح 469

  16/11/1988 صايمي عمر 470  25/04/1993 بلقايد مريم 343

  06/03/1991 مقراني احالم 471  08/03/1983 يحياوي جمال 344

  02/09/1987 حمو معمر امينة 472 غياب كشف النقاط 05/06/1988 جبوري نادية 345

 30/07/1987 عريشي امين 346
إعادة إمضاء شهادة العمل من قبل المدير 

 17الفرعي لجامعة وهران 
  21/02/1984 مغاوي عبد الحميد 473

  08/04/1981 زبوج زريدة 474 إمضاء شهادة عمل من طرف سلطة معنية 27/10/1989 بن سونة فوزية 347

  06/07/1994 مسلم ايمان صابرينة 475  11/11/1988 بلحسنة حسنية 348

  16/10/1989 زياني سعدية 476  01/01/1987 فراجي امينة 349

  01/04/1987 سعيداني خديجة 477  29/01/1978 قداري مخطارية 350

  11/07/1992 محمودي سارة 478 إحضار شهادة إنتساب 12/09/1990 فاطمي عبد الغاني 351

  18/03/1991 عامر نصيرة 479  03/12/1992 رحاب امينة 352

  23/08/1986 موساوي اسمهان 480  23/10/1992 بدرة فاطمة الزهراء 353

  18/02/1984 بوتنزار محمد 481  17/01/1993 صحراوي سهام 354

 482  06/05/1990 حاج براهيم خيرة 355
بن عبد هللا محمد 

 ياسين
08/03/1979  

  30/10/1988 بزطوط سارة 483  16/02/1993 مهوان امينة 356

  14/01/1993 خنسوس يمينة 484  14/12/1991 كبداني سامية 357

 485  28/08/1990 نميش سلمى نسيمة 358
بن مداح بوكروس 

 هشام
13/03/1989  

  04/12/1994 قلعي عدة سمية 486  16/01/1901 شاوش هجيرة 359

  27/02/1992 بوسرحان اسماء 487  09/07/1992 ر امالعشي 360



 09/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 اسم و لقب المترشح الرقم
تاريخ 

 الميالد
 الرقم المطلوب إرفاقها الوثائق 

اسم ولقب 

 المترشح

تاريخ 

 الميالد
 المطلوب إرفاقها الوثائق 

  04/06/1987 زكري امين 488  01/12/1987 سليماني محمد 361

  30/07/1986 حميدة سفيان 489  25/11/1982 مغربي فضيلة 362

  14/09/1987 رفاس اكرام 490  15/04/1980 مقاوي يمينة 363

  09/01/1982 بن عشير سعاد 491  07/04/1979 حاج نعاس كريمة 364

  09/06/1985 داود خضرة 492  25/04/1992 بوغاري سليمة 365

  16/12/1992 سنوسي عبير 493  20/07/1986 بودينار نوال 366

 494  28/03/1993 مكناسي فوزية 367
غزالن فاطمة 

 الزهراء
24/09/1988  

  14/08/1989 دودو ابتسام 495  31/01/1985 رحموني دانيا 368

 02/03/1987 بلهاشمي ابو بكر 369

إعادة إمضاء شهادة العمل من رئيس 

إرفاق + المجلس الشعبي البلدي للسانية 

 A Boneشهادة اإلنتساب ل 

  12/12/1990 قدة نسيمة 496

  19/02/1990 بلعربي يحي 497  31/05/1985 بوزيان نوال 370

  16/04/1986 مرزوقي محمد امين 498  26/04/1984 قريني نصيرة 371

  19/05/1988 ناجي محمد ياسين 499  19/10/1992 مودن بشرى 372

 شهادة إنتساب 21/05/1983 قمراوي حفيظة 500  15/10/1989 تيسوراس فتيحة 373

  15/06/1984 بن عمر نوال 501  07/04/1989 حواس احمد الياس 374

  23/06/1990 بلحمد عبد الوحيد 502  27/01/1993 رحاب عيسى 375

  27/04/1973 قادة اوسليماني 503  14/08/1986 غاليمي خديجة 376

  03/05/1984 عبادي محمد انور 504  27/06/1989 يكل سامية 377

  19/07/1987 كليخات ايمان 505 رخصة مشاركة إن وجدت+ إحضار شهادة عمل 24/05/1980 بطاهر رشيد 378

 

 

 

 

 

 

 



 :ة ملفاتهم المترشحين المرفوض - 17

 00/01/7102اخر اجل لتقديم الطعون 
 سبب الرفض تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

 مؤهل أعلى 07/11/1989 حميري وسيلة 1
 مؤهل أعلى 21/04/1994 بن يمينة خديجة 2

 مستوى أعلى 27/05/1991 عبد هللا ثاني زكرياء 3
 مؤهل أعلى 08/09/1992 الطيبي خديجة 4
 عدم مالئمة التخصص 20/12/1987 مقدم عائشة 5
 مؤهل أعلى 13/02/1991 شعيب عائشة 6
 عدم مالئمة التخصص 08/06/1991 بن زينب الهوارية 7
 مؤهل أعلى 05/09/1991 زياني هاجر 8
 مؤهل أعلى 16/07/1989 قاسيمي عبد الوهاب 9

 مؤهل أعلى 03/08/1992 بختي نبيلة 10

 مؤهل أعلى 24/07/1988 قردان يوسف 11
 مؤهل أعلى 17/05/1993 حسناوي لمياء 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 07/01/7102اخر اجل لتقديم الطعون 

 سبب الرفض تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم
 مؤهل أعلى 06/02/1992 دالي علي فادية 13

 التخصص تطابق عدم 14/05/1973 علي موسى مليكة 14

 مؤهل أعلى 13/05/1984 علي باشا بلقاسم 15

 مؤهل أعلى 16/10/1993 قريش احمد 16

 مؤهل اعلى 10/06/1993 مخيسي سمية 17

 مؤهل اعلى 20/07/1994 ميمون سارة 18

 تخصص غير مطلوب 21/09/1988 بوزيدي زوليخة 19

 مؤهل اعلى 31/01/1993 عنتر حنان 20

 عدم تطابق التخصص+ مؤهل اعلى  20/12/1991 عجال اسماء 21

 مؤهل اعلى 03/07/1992 بلوفة عائشة 22

 مؤهل اعلى 23/09/1987 سعدوني عبد المجيد 23

 مؤهل اعلى 15/08/1991 بن صغير فاطمة 24

 مؤهل اعلى 05/03/1991 حشالف حنان 25

 مؤهل اعلى 15/07/1992 بوشنافة فريحة 26

 مؤهل اعلى 07/05/1988 شيبان سيد احمد 27

 مؤهل اعلى 31/08/1991 شقروني جيهان 28

 مؤهل اعلى 27/03/1986 برياح ربيع الهواري 29

 مؤهل اعلى 18/01/1990 بن زيان حنان 30

 مؤهل أعلى +بوالية وهران  غياب شهادة اإلقامة 15/02/1989 صالح عمر 31

 التخصص تطابق عدم 17/05/1992 غربي سيف الدين 32

 مؤهل اعلى 04/08/1990 بلحاج مجدة 33

 مؤهل اعلى 10/08/1990 القطب مليكة 34

 مؤهل اعلى 12/01/1989 عياد صورية 35

 مؤهل أعلى +بوالية وهران  ب شهادة اإلقامةغيا 17/11/1990 عياد كريمة دايخة 36

 غياب شهادة النجاح 05/12/1984 بلحيارة امنة 37

 مؤهل اعلى 17/06/1993 بن عبد الرحمان ايمان 38

 مؤهل اعلى 12/09/1993 دندان سيدي محمد 39

 مؤهل اعلى 14/07/1985 بولحة نادية 40

 مؤهل اعلى 22/11/1986 بالل صارة 41

 مؤهل اعلى 09/08/1991 بتسامحضري ا 42

 مؤهل اعلى 29/07/1988 بن شيخ جمال 43

 بوالية وهران غياب شهادة اإلقامة 14/08/1979 حاج سماحة بدرة 44

 

 


