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لمستوى لحق بالمكتبات الجامعية من الاللتحاق برتبة م  7102نتائج دراسة اللجنة التقنية لملفات المترشحين لعملية التوظيف لسنة 

  االول 

 :بالنسبة للمترشحين المقبولة ملفاتهم    - 10:   مـــالحـــظات

 

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

 .م المقابلة على المترشحين إرفاق االستدعاء و بطاقة التعريف الوطنية يو*                      

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

 

 :الملفات المقبولة 

 22/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 الوثائق المرفقة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم
  05/08/1993 دمني كمال 1

  24/09/1993 درويش الياس 2

  04/05/1994 جودي بشير 3

  06/05/1991 سحنون مختارية 4

  17/06/1992 سويق كوثر 5

  28/05/1986 غصاب خضرة 6

  27/12/1993 مزغراني حياة 7

  09/12/1991 العبد امحمد 8

  02/11/1993 صابر شويرف سعاد 9

  03/03/1992 مجالتي كريمة 10

  01/04/1991 حياة قويدري 11

  14/10/1992 عبد الرحمان فتيحة 12

  26/11/1990 بقدور بغداد 13
  10/10/1961 زيتوني عبد القادر 14

 ارفاق رخصة المشاركة 19/12/1975 زراديب بومدين 15

 01/02/1989 فقايري مباركة 16
اعادة امضاء شهادة العمل 

 من طرف مدير التربية
  11/07/1985 هواري محمد 17

  12/01/1989 مهيدي نورة 18

  01/06/1989 بن عامر محمود ياسين 19

  12/04/1988 بلفرطاس سمير 20

  25/10/1992 محمدي قادة 21

  07/05/1991 دردر فريدة 22

  29/07/1991 بالقرشي سارة 23



 22/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 وثائق المرفقةال تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم
  26/12/1986 حميدي قادة 24

  20/11/1991 داني امباركة 25

  16/02/1993 بن عبد هللا جالل 26

  19/07/1993 كريم لخضر 27

  15/04/1991 حدبون محمد مخطار 28

  06/08/1994 بغدالي هوارية 29

  02/04/1990 بن علي سامية 30

  11/03/1988 طيب مصطفى المختار 31

  04/09/1988 زرقون مراد 32

  29/09/1991 جريق سهام 33

  28/04/1993 تاولب سفيان 34

  22/07/1991 ماموني سارة 35

  20/10/1990 يايموت كاهنة 36
  27/06/1994 بن احمد نعيمة 37

  05/07/1992 صحراوي براهيم كلثوم 38

  8/8/1994 بن عيدوني زينب 39

  07/03/1993 كرمة امينة 40

  27/10/1991 عبد الرحمان حورية 41

  02/08/1992 بن عبد الرزاق فاطمة 42

  10/05/1991 شكرة كنزة 43

  23/06/1993 حاج طيب فاطمة 44

  18/06/1993 تزرقونت زهرة 45

  01/081993 مخفي فتيحة 46

  01/01/1995 جالطات حفيظة 47

  14/05/1994 عائشة بوجنان 48

  17/04/1995 اضيةبن يعقوب ر 49
  29/07/1993 نوار اكرام شهيناز 50

  01/06/1991 معنصر فايزة 51

  12/08/1991 قرشي حليمة 52

  07/09/1991 تراكة وسيلة 53

  26/05/1994 شيهب تركية 54

  18/02/1990 عمارة زينب 55

  15/04/1990 مخوخ سعيدة 56

  07/01/1988 ماحي حديجة 57

  14/11/1993 يانيعقوبي  سف 58
 



 22/01/7102تاريخ اجراء المقابلة 

 الوثائق المرفقة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم
  15/08/1992 شريف الهوارية 59

  16/10/1989 احمد فواتيح خيرة 60

  05/11/1992 دويس نور الهدي 61

  21/04/1994 زناقي اكرام 62

  22/04/1992 خدادرة هوارية 63

  28/08/1989 مهدي اسماء 64

  03/05/1979 بلجرو حياة 65

  17/11/1990 سماعين زهرة 66

  17/10/1990 بوبكر ايمان انصاف 67
    

 

                      
 : لحق بالمكتبات الجامعية من المستوى االول م-    الملفات غير المقبولة/ 7

 00/01/7102اخر اجل لتقديم الطعون 

 الرقم اسم و لقب المترشح تاريخ الميالد الرفضسبب 

 1 صندوق انوار هشام 15/10/1988 مؤهل اعلى

 2 بكرادة هوارية 02/11/1987 غياب شهادة اإلقامة بوهران

 3 محمد رشيد سماعيل  14/09/1992 غياب شهادة اإلقامة بوهران

 4 غندوز محمد 1991 غياب شهادة اإلقامة بوهران

 5 كينان نبيلة 04/05/1994 مؤهل اعلى

 6 مسعودي هشام 05/04/1982 عدم مالئمة التخصص

 7 سحنون كريمة 04/12/1990 غياب شهادة اإلقامة بوهران

 


