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لاللتحاق   7102ملفات المترشحين لعملية التوظيف لسنة ل اللجنة التقنية نتائج دراسة

 برتبة عون تقني للمكتبات الجامعية

 :بالنسبة للمترشحين المقبولة ملفاتهم    - 10  : اتظـــالحـــم

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

 .على المترشحين إرفاق االستدعاء و بطاقة التعريف الوطنية يوم المقابلة *                      

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

 22/01/2102تاريخ اجراء المقابلة 

 الوثائق المطلوب إرفاقها تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

   19/08/1981 كنان عبد النور 1

   30/07/1997 شعيب قمر اليل 2

   15/10/1988 بن ميلود  حوسنة 3

   29/11/1991 لنصاب فاطمة الزهراء 4

   16/08/1993 بن ملوكة صارة 5

   31/08/1980 بوسغادي فاطمة 6

 رخصة المشاركة 05/02/1979 عباس  الهواري 7

   21/12/1994 المليان سامية 8

   28/06/1999 بلقاسم بن احمد زينب 9

   14/11/1971 يخو حفيظة 10

   07/09/1991 عبدات فتيحة 11

   08/12/1978 بن صادق سالمة 12

   25/06/1994 اوبعيش رشيدة 13

 ارفاق عقد التوظيف 01/12/1972 دالوي رابحة حفيظة 14

 رخصة المشاركة 16/12/1973 زناقي حليمة 15

   02/01/1985 مجدوب صفيان 16

   22/09/1984 بخدة زهرة 17

   09/01/1981 لمهدي كريمةب 18

   28/06/1986 بلعربي محمد امين 19

   23/12/1992 بوزيد جياللي 20

   23/02/1981 راحم ليندة 21

   24/05/1990 عصمان يوسف 22

   27/03/1976 بن زدمي هوارية 23

   26/05/1990 شقرون زكرياء 24

   16/09/1988 كيحال جميلة 25

   30/04/1991 غربي نوال 26

   26/07/1979 بن نوي سميرة 27

 احضار شهادة العمل للفترة األخيرة 29/09/1984 بوغنجور حسينة 28

   14/10/1972 بن لزرق فضيلة 29

 رخصة المشاركة 11/091984 مرابط سيد احمد 30

   03/05/1984 قطارني كريمة 31

   16/07/1980 بالل خديجة 32

 



 22/01/2102تاريخ اجراء المقابلة 

 الوثائق المطلوب إرفاقها تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

   03/06/1996 براهمي نسرين 33

   04/09/2001 مداح خديجة 34

   12/02/1993 بلعياشي اكرام 35

   12/06/1983 زعيش نوال 36

   17/04/1982 قمري بدرة 37

   16/01/1994 شيبوب سارة 38

   28/02/1985 يحةسعدوني فت 39

   05/09/1987 بوريش صليحة 40

   19/08/1979 بن عرماس مصطفى 41

   10/12/1994 لصفد امال 42

   14/10/1996 دوجي ريم 43

   10/11/1991 سافو ايمان 44

   16/10/1992 بلعربي عائشة 45

   02/12/1979 صدوقي عبد الكريم 46

   16/05/1978 سي يوسف مخطار 47

   30/08/1987 ساردي نجاة 48

   11/07/1995 دربال عربية اسيا 49

   08/05/1989 عطوي فائزة 50

   19/10/1982 عباس خيرة 51

   07/01/1983 بوزيدي فاطمة 52

   11/12/1994 زرواطي نور الهدي 53

   19/05/1977 شني ملحة 54

   07/02/1980 كالل صورية 55

   21/12/1970 ملقوان هواري 56

   08/09/1993 بلجياللي نور الهدي 57

   22/12/1979 العيدي الهوارية 58

   26/07/1991 بن كلثوم عادل 59

   06/04/1995 بورويس كريمة 60

   18/09/1975 بن عائشة نجاة 61

   01/10/1982 بن مسعود صورية 62

   09/09/1994 بن نعوم منير 63

 كشف النقاط+ عقد التوظيف  07/09/1986 كحال فوزية 64

   02/06/1990 فالقة فاطمة الزهراء 65

   02/08/1991 سي لكحل محمد 66

   23/11/1971 بودوارة عومرية 67

   19/06/1990 نهار بلعيد قادة 68

   01/09/1993 نعمون حنان 69

   10/05/1989 بودالية محمد األمين 70

   25/08/1980 عوار ليندة 71

   31/07/1983 ندي هشامفر 72

   06/10/1993 نقيبي جواد 73

   27/12/1972 بلوزاني الهوارية 74

   19/11/1976 خيشان حجيلة 75

   21/01/1993 دفاق امال 76

   01/09/1970 مخطاري جمال 77

   22/05/1993 بن صالح مولود 78

   07/12/1978 مزواري سورية 79

   12/02/1993 بوعالية امينة 80

   18/08/1984 صلقية اكرام 81

   23/04/1985 العربي فائزة 82

   21/07/1994 مصلي نهاد 83

 



 22/01/2102تاريخ اجراء المقابلة 

 الوثائق المطلوب إرفاقها تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

   13/07/1976 حشالف  جمعة 84

   16/02/1992 سماحي يحي 85

   03/11/1985 يدةفريفر فر 86

   26/09/1994 بلقاسم فتيحة 87

   10/10/1992 بلقاسم خديجة 88

   01/09/1993 بخالد حياة 89

   16/12/1992 مختاري نورة 90

   22/04/1969 بن شهرة عدة اسحاق 91

   02/10/1994 قسوس اسمهان 92

   16/04/1990 بودينار سعدية 93

   14/01/1979 صمصام مريم 94

   10/11/1990 مختاري نسيبة 95

   23/06/1973 صمود سميرة 96

   11/03/1977 بختي بوراس 97

   19/02/1992 بن عاشور صراح 98

   19/07/1981 موساوي الهوارية 99

   31/05/1975 حماموش جميلة 100

   29/12/1992 قادة خيرة 101

   05/02/1985 برقة امينة 102

   12/10/1994 زهاري اسماء 103

   08/08/1978 بن يمينة يسمينة 104

   17/07/1989 عطى هللا نور الدين 105

   05/08/1994 مرزوقي بشري 106

 رخصىة المشاركة 03/12/1983 بن قريرة عبد النور 107

   16/05/1984 بوحديبة كريم 108

   29/09/1984 سمغان بدرة 109

   22/12/1989 ميلود شريفة 110

   28/07/1983 جرادي عبد الرحمان 111

   28/12/1997 عصمان محمد امين 112

   21/07/1993 قبلي اكرام 113

   01/09/1994 بليل كمال 114

   26/08/1991 بلقندوز محمد 115

   19/02/1991 شنافي عائشة ريم 116

   16/10/1990 بوقصة فوزية 117

   16/05/1980 بهلول عثمان 118

   27/09/1995 يرات فتيحةم 119

   20/02/1992 بداوي مريم 120

   28/06/1994 وزار عبد القادر 121

   01/03/1980 زهوان فريد 122

   10/01/1972 لصواني معمر 123

   08/10/1991 بكوش سفيان 124

   29/01/1995 لعويلي سعيدة 125

   02/06/1977 محمد الشريف الصديق 126

   26/01/1981 القادر خليل عبد 127

   07/02/1996 شرفي منال 128

   24/07/1984 بوغرارة احسن 129

   18/07/1989 دندان مريم 130

   25/07/1981 مرصالي محمد 131

   26/01/1983 قريشي زهية 132

   26/07/1985 ازة سمرة 133

   01/09/1988 بغرسة ايمان 134

 



 22/01/2102تاريخ اجراء المقابلة 

 الوثائق المطلوب إرفاقها تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

   24/10/1990 بن سماعين خديجة 135

   27/06/1992 كوردال سمية 136

   31/10/1994 بن جبار عبد الكريم 137

   17/05/1995 ملحاوي حياة 138

 ارفاق شهادة المستوى الدراسي 28/05/1993 حديد رجاء 139

   24/08/1971 رير سعادح 140

   21/04/1970 شافي توفيق 141

   28/05/1994 بوزادي فاطمة الزهراء 142

   09/02/1993 مزيان سهام 143

   29/01/1971 هنيني جوهر 144

   03/06/1994 زاوي نور الهدى عمارية 145
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 05/01/2102خر اجل لتقديم الطعون ا
 الوثائق المطلوب إرفاقها تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

 مؤهل اعلى 05/10/1987 بومسجد اسية 1
 مؤهل اعلى 06/01/1977 عدة زهرة 2
 مؤهل اعلى 29/02/1988 يوسف سعاد 3
 مؤهل اعلى 31/03/1987 جياللي دولة الهوارية 4
 مؤهل اعلى 18/03/1991 زالط خيرة 5
 مؤهل اعلى 26/08/1994 موالي سعاد 6
 مؤهل اعلى 11/02/1991 لنوار نرجس 7
 مؤهل اعلى 21/07/1995 وافي نورية 8
 مؤهل اعلى 24/09/1977 هدان خالدية 9

 مؤهل اعلى 25/12/1988 زافر مصطفى 10
 مؤهل اعلى 30/04/1993 ويس يونس 11
 مؤهل اعلى 25/07/1992 بوعامر حورية 12
 مؤهل اعلى 14/05/1995 خنبلوش سهيلة 13
 مؤهل اعلى 27/11/1990 دهريب خديجة 14
 مؤهل اعلى 24/08/1989 بن حضرية اسماء 15
 مؤهل اعلى 07/12/1989 بن هزيل سميرة 16
 مؤهل اعلى 18/01/1992 دلة كرشاي محمد 17
 مؤهل اعلى 19/07/1996 شيخي غزالن 18
 مؤهل اعلى 07/04/1992 مينةبلقداح ا 19
 مؤهل اعلى 01/08/1987 مزيان هشام 20
 مؤهل اعلى 24/01/1992 بداني عائشة 21
 مؤهل اعلى 23/03/1991 زحاف كرادرة صارة 22
 مؤهل اعلى 18/11/1986 فياللي سهام 23
 مؤهل اعلى 19/09/1986 حمدي امينة 24

 

 

 

 

 

 


