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لاللتحاق   7102ة التوظيف لسنة ملفات المترشحين لعمليل اللجنة التقنية نتائج دراسة

 برتبة عون حفظ البيانات 

 :بالنسبة للمترشحين المقبولة ملفاتهم    - 10  : اتظـــالحـــم

 . USTOقاعة المحاضرات بجامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا : مكان اجراء المقابلة *                     

 .ق االستدعاء و بطاقة التعريف الوطنية يوم المقابلة على المترشحين إرفا*                      

 .على المترشحين استكمال ملفاتهم بالوثائق المطلوبة و المبينة في الجدول ادناه حسب كل حالة *                      

 

72/01/7102 تاريخ اجراء المقابلة  

 االوثائق المطلوب إرفاقه تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

 المستوى الدراسي+ احضار مدة التكوين  15/10/1993 مدغار فاطمة الزهراء  .1

 احضار كشف النقاط شهادة اإلعالم اآللي 09/01/1989 فراجي جليلة   .2

   01/06/1995 بقنان عبد الحق  .3

   11/07/1984 كبير محمد  .4

 غياب كشف النقاط عون حفظ البيانات 12/06/1993 سعدوني عبد الهادي  .5

   06/05/1989 موم فاطمةح  .6

   02/05/1998 بسايح هجيرة  .7

   03/04/1978 عصمان محمد امين  .8

 كشف النقاط+احضار مدة التكوين  11/08/1993 بلحضري شهيناز  .9

   10/05/1977 مقطيط خيرة  .10

   15/07/1996 طيبي خيرة  .11

   29/10/1986 مومني سعدية  .12

   18/03/1991 بن سعادة محمد  .13

   01/09/1975 دداودي سعي  .14

   25/02/1978 مرزوق سيد احمد  .15

   06/04/1997 مدجونح غالم  .16

   18/02/1970 وزار ديدية  .17

   30/05/1982 بن ودان وفاء  .18

   23/04/1991 بلعربي فايزة  .19

   05/07/1989 محمدي زهرة  .20

   04/01/1997 لعوج نهاد  .21

   04/06/1973 جبور فتيحة  .22

   04/09/1997 بوغرارة مختارية  .23

   20/04/1986 بلبوط رقية  .24

 المستوى الدراسي 30/04/1990 بن دوخة صورية  .25

   16/01/1991 بيونة اسيا  .26

   06/07/1970 كروش مليكة  .27

   03/06/1977 حمرة نسيمة  .28

 



 ( :عون حفظ البيانات)بالنسبة للمترشحين المقبولة ملفاتهم تابع 

72/01/7102 تاريخ اجراء المقابلة  

 الوثائق المطلوب إرفاقها تاريخ الميالد م و لقب المترشحاس الرقم

   15/11/1990 مقتيت ايمان  .29

   14/09/1979 بن حضرية فاطمة  .30

   26/02/1985 ايت اوشعيث لويزة  .31

   30/06/1993 سرير ايمان  .32

   29/09/1988 بن جهان فاطمة الزهراء  .33

   17/09/1996 موساوي زينب  .34

   04/02/1981 بن سماعين صارة  .35

   11/04/1995 مزيان ليلى  .36

   01/08/1985 كاللي خديجة  .37

 

 :(عون حفظ البيانات)بالنسبة للمترشحين غير المقبولين / 7

01/01/7102اخر اجل لتقديم الطعون   

 الوثائق المطلوب إرفاقها تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

 ع الشهادةعدم مالئمة التخصص م 02/12/1978 خالد زيان 1

 عدم مالئمة التخصص مع الشهادة 14/01/1979 صمصام مريم 2

 شهادة غير معترف بها 08/11/1978 سيد احمد حورية 3

 شهادة غير معترف بها 11/02/1973 سعيداني رشيدة 4

 عدم مالئمة التخصص 25/12/1991 بلبيوض نصيرة 5

 اسي اولى ثانويغيا ب شهادة المستوى الدر 04/08/1976 بلزرق ميلود 6

 شهادة غير معترف بها 10/03/1991 عقيدي مختارية 7

 شهادة غير معترف بها 11/03/1985 عرباوي نعيم 8

 

 

 

 

 

 

 

 


