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 :بالنسبة للمترشحين المقبولة ملفاتهم    - 10  : اتظـــالحـــم

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

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

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

 24/01/2102تاريخ اجراء المقابلة 

 الوثائق المرفقة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

   27/12/1984 راشح فيصل محمد 1

   04/03/1990 سبو اكرام 2

   08/10/1983 شاولي محي الدين 3

   28/10/1991 دربال محمد األمين 4

   01/04/1991 جاكر ابو بكر 5

   06/01/1992 اوسعد مياسة 6

   29/11/1992 مسبب حياة هاجر 7

 ارفاق شهادة الضمان الخاصة به 17/11/1988 حمدان امينة 8

   23/05/1986 جزيري حورية 9

 انقطاع عالمة العمل 15/10/1988 بومعزة امينة 10

   17/12/1993 حجال سارة 11

 احضار شهادة العمل 14/10/1992 فوغال يمينة 12

   02/10/1990 بوعكاش حميد 13

   19/09/1991 بن يشو رحمة 14

   25/06/1996 حميدي سارة 15

 صيدلية امال.. ارفاق شهادة االشعار  11/07/1991 بن مكي مختارية 16

 شهادة االنتساب 13/11/1984 فيطاس عبد الحميد 17

   08/03/1988 بكار عبد القادر 18

   13/12/1991 لغزاوي محمد األمين 19

 احضار شهادة العمل 09/08/1993 فوري محمد 20

   25/12/1992 اويدير تمازوزت 21

   06/02/1987 طالت عبد المجيد 22

   28/03/1992 تريد مسعودة 23

   14/09/1984 سراح ساليم 24

   07/08/1989 بلحاج حسان مريم  25

   18/02/1991 رضوان فاطمة الزهراء 26

     حانوت سليمة 27

   01/07/1984 زيروتة زكرياء 28

   09/10/1983 اوحداد نصيرة  29

   15/05/1990 سامري ليلى  30

   30/10/1987 دادي سعاد   31

   04/09/1985 بوشعور هواري شعيب  32

   30/08/1980 تالي بوشاقور 33

   14/05/1983 مهاجي وافي  34

   29/03/1985 حومات عبد الصمد 35

   25/06/1993 مرزوق عبد الرزاق 36



 24/01/2102تاريخ اجراء المقابلة 

 الوثائق المرفقة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

   17/04/1992 بلقود مرزاقة 37

   21/09/1993 فياض االء  38

   09/07/1980 صوفي زكرياء 39

   16/09/1981 بشيري عبد الوهاب 40

   08/10/1992 رابحي محمد امين 41

   30/05/1991 مالكي عبلة 42

   23/10/1991 عومر نزيهة 43

   06/11/1990 بن ديمراد عثمان 44

   29/04/1984 بلقشايري محمد رضا 45

   12/12/1993 لبيوض خالد 46

   28/10/1993 رايس نور الهدي 47

   18/04/1985 بن دوخة سارة 48

   26/10/1991 برفاس سيف اإلسالم 49

   08/05/1990 بن يطو منال مريم الباتول 50

   21/10/1992 طمراوي يوسف 51

   22/03/1975 حبيب زحماني رشيد 52

   26/07/1991 صباح وليد 53

   06/09/1992 صادق سالمة فطيمة 54

   23/04/1984 نجاري كريمة 55

   28/11/1992 غسول خديجة 56

   26/10/1993 مقلش زكرياء 57

   27/12/1993 يونس عبد الرحمان 58

   17/03/1987 بتيجي نهلة 59

   23/10/1989 رحالي حياة 60

   20/06/1990 كفيفة فاطمة الزهراء 61
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 02/01/2102اخر اجل لتقديم الطعون 

 الوثائق المطلوب إرفاقها تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم

 عدم تطابق التخصص 18/04/1992 ايناس المية بورقبة 1

 عدم تطابق التخصص 06/08/1993 كواش سامية 2

 


