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  :المترشحين المقبولة ملفاتهم  - 10 

 تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم الميالدتاريخ  االسم و اللقب الرقم
 28/04/1988 بن جبور محمد 103 13/12/1991 بن عبد المومن لعالية 52 10/00/0111 قرماد ايمان 1

 01/03/1994 غماري محمد إلياس 104 23/06/1993 حدود عبد المطلب 53 88/12/0122 ديدي احالم 2

 11/08/1993 رزقي زهرة فراح 105 21/07/1993 هاشمي منصور 54 10/08/0118 حماز محمد األمين 3

 02/07/1992 سي احمد عبير 106 16/07/1965 سنوسي فتيحة 55 01/10/0118 عالم خيرة 4

 19/02/1985 بلخامسة فاطمة الزهراء 107 14/03/1994 بودينار محمد نبيل 56 82/12/0111 بناي وسيلة 5

 30/09/1992 مراد بودية نائلة 108 29/03/1991 قاضي مونية 57 82/12/0110 هاشمي زهرة 6

 01/07/1968 سالطني جمال الدين 109 01/08/1991 سريان سمية 58 10/10/0118 عاللي امال 7

 27/01/1992 سايح حليمة 110 13/12/1991 عباس فريال 59 02/11/1989 زياني امينة 8

 14/02/1976 تواتي مختارية 111 12/04/1993 نقاز يمينة اكرام 60 29/06/1991 بلعجال حياة 9

 04/07/1985 روابح مختارية 112 26/02/1993 بختي سيد احمد 61 10/18/0122 أوراغ زوينة 10

 09/12/1993 سقال كوتر نور الهدى 113 21/06/1992 مسعودي نفيسة 62 01/10/0110 الصفدي لجين 11



 تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم الميالدتاريخ  االسم و اللقب الرقم
 04/08/1991 طالب إيمان 114 17/08/1985 ناصري فاطمة الزهراء 63 80/12/0120 ربيعةعامر  12

 02/04/1993 عبادي سارة مامة 115 04/02/1988 زايري نسيبة 64 24/03/1987 بن عاطة فاطيمة 13

 23/03/1990 علي لغموش شيماء 116 19/06/1994 شيباني باهي عمار اميرة 65 02/12/0122 عليان امينة 14

 01/01/1989 بن موسى أمين 117 30/01/1993 مداني مليكة 66 16/02/1993 حسين سعدية 15

 31/03/1990 زعيطري بوشرى 118 05/06/1992 المهاني عبد الجليل 67 26/01/1993 العبادي ايمان 16

 17/07/1992 زايد نسيمة 119 05/08/1993 محبوبي عتيقة 68 06/05/1990 حبيش غيتة 17

 05/04/1991 قنيش فاطمة 120 03/02/1993 عالل اسمهان 69 07/01/1993 حجار نادية 18

 05/10/1992 رحو سامة 121 05/07/1991 عبد الرحمن مليكة 70 02/07/1993 حشماوي محمد 19

 14/10/1989 منصوري منصورية 122 04/06/1990 مومن مريم وفاء 71 10/12/1990 بلحاج صورية 20

 21/03/1983 قرمود رشيد 123 02/04/1992 صدوقي امال 72 14/11/1991 دريوا الحاج 21

 21/10/1992 العسلة سعدية 124 14/07/1992 يحياوي نجمة 73 31/10/1992 بكار فضيلة 22

 16/09/1992 بوزبوجة اكرام فضيلة 125 06/04/1991 روان مريم 74 20/02/1993 بطاهرفايزة 23

 18/09/1992 جعيدر سمية 126 19/07/1993 قارون ايمان 75 01/05/1993 امينةشنافي  24

 21/04/1992 عيادي سهام 127 07/11/1992 رحو ايمان 76 27/03/1984 بلغالي اسماء 25

 08/08/1992 بوعرفة رياض 128 19/12/1987 عزوز مروان 77 28/04/1986 بن عصمان نسيمة 26

 02/08/1932 قدار اكرام 129 03/07/1990 زيدان رقية 78 20/07/1991 الج رياض 27

 04/12/1991 بن عودة مريم 130 12/08/1991 يحياوي عتيقة 79 28/11/1990 شعيب عائشة 28

 16/08/1991 محالي كنزة 131 17/08/1988 بن قاسم امال 80 06/06/1905 يعقوب كريمة 29

 23/08/1993 مداح ميمونة 132 20/12/1992 احمد فاطمة الزهراء بن 81 29/09/1993 بوبدية سمية 30

 26/08/1992 صغير فاطمة سارة 133 19/03/1991 ماحي هوارية 82 29/08/1987 بن ديمراد هيبة ابتسام 31

 09/02/1993 بوشنتوف ادريس 134 11/06/1987 شرقي فاطمة 83 25/08/1992 ملياني اسماء 32

 27/05/1988 سباعي جمال الدين 135 25/01/1993 قدوسي هشام 84 28/01/1992 تاجر فتيحة 33

 21/07/1990 شقراني حفصاء 136 29/08/1986 حبيتر امينة 85 10/11/1991 وزير زهيرة 34

 15/07/1988 عياد هواري 137 07/05/01992 ديف نبيلة 86 22/01/1978 بن خدة فاقة 35

 25/11/1991 قرمادي ماجدة 138 14/01/1993 جياللي سعدية 87 19/04/1992 مناد امينة 36

 03/06/1991 زالل خديجة 139 21/10/1991 حاج قدور نادية 88 22/06/1991 مزهور فتيحة 37

 06/05/1993 سي يحي داودية 140 13/04/1992 بن يمينة حسنية 89 09/07/1994 سايح فايزة 38

 28/01/1992 لحمر خديجة 141 20/08/1993 فار حنان 90 16/08/1993 حزاء اسماء 39

 17/12/1988 عافر عبد القادر 142 22/01/1993 جلول بن شريف سمية 91 28/07/1991 بن سالم سارة 40

 03/05/1992 بن عيسى هواري 143 05/08/1993 مشري ايمان 92 03/08/1993 مباركي صارة 41

 16/09/1985 صافة حورية 144 26/01/1993 حليمة داريس 93 08/08/1993 بن فاضل فاطمة الزهراء 42

 26/06/1991 حداد نهاد ياسمينة 145 23/06/1992 قبايلي حليمة 94 08/11/1993 بن نعمة توفيق 43



 تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم الميالدتاريخ  االسم و اللقب الرقم
 16/10/1987 ميسوم ياسين 146 22/07/1992 معمري رزقية 95 07/04/1985 مختار ياسمينة 44

 04/03/1787 هايل بلقاسم 147 27/10/1988 سوميةديب  96 09/08/1992 براهمي غنية نريمان 45

 01/10/1992 للو صبرينة 148 16/04/1988 أومجبر ليندة 97 10/06/1993 شحيمة خديجة 46

 02/07/1992 سيد احمد عبير 149 17/02/1985 زمعالش حياة 98 12/05/1992 زعمشة كريمة 47

 07/05/1988 احمد براهمي جازية 150 16/03/1992 عمار رشيدة 99 06/10/1989 بن زينة سمية 48

 02/04/1992 عنيبة امال 020 12/01/1994 سي الطيب نور الهدى 100 24/04/1990 مناد سعاد 49

 07/12/1992 بوحميدة اسماء 028 08/02/1992 سماعيل إبراهيم 101 974660690 بن يمينة جمال 50

  17/11/1992 محمد أمينبن أحمد  102 26/10/1986 عرباوي خديجة 51

 

 :ة ملفاتهم المترشحين المرفوض - 17

 سبب الرفض تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم سبب الرفض تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم
 عدم تطابق التخصص 25/10/1991 مخطار فاطمة الزهراء  88 عدم تطابق التخصص 10/01/0811 زناتي فلة 1
 عدم تطابق التخصص 14/07/1991 ايت طالب وسيلة  89 عدم تطابق التخصص 71/10/0881 عبد الرحمان طمار 2

 عدم تطابق التخصص 24/05/1992 بن رحو مرية 90 عدم تطابق التخصص 00/12/0880 بطاهر نوال 3
 التخصصعدم تطابق  795951358 بوكراع عائشة  91 عدم تطابق التخصص 01/10/0887 زقاي خيرة 4

 عدم تطابق التخصص 15/05/1992 مخفي أمينة 92 عدم تطابق التخصص 77/01/0887 محجوب سمية 5
 عدم تطابق التخصص 21/05/1993 مكامن أحالم 93 عدم تطابق التخصص 72/10/0880 مامون نور الهدى 6
 التخصصعدم تطابق  01/11/1993 عمور نرجس 94 عدم تطابق التخصص 10/10/0810 واضح رقية 7

 عدم تطابق التخصص 28/05/1993 دريدي شهيناز 95 عدم تطابق التخصص 01/10/0880 عليم يسرى 8
 عدم تطابق التخصص 09/08/1991 طيبي سعدية 96 عدم تطابق التخصص 02/10/0810 صدوق مصطفى 9

 التخصصعدم تطابق  21/11/1993 حمار نوال 97 عدم تطابق التخصص 20/08/1974 بن زيان فطيمة 10
 عدم تطابق التخصص 08/11/1990 عبادة إيمان 98 عدم تطابق التخصص 22/02/1994 قنزات ربيحة 11

 عدم تطابق التخصص 12/01/1994 أيرسوق ماجدة 99 عدم تطابق التخصص 10/12/0887 زعوم فاطمة وداد 12

 عدم تطابق التخصص 25/04/1991 براهمي سهام 100 عدم تطابق التخصص 08/03/1992 خالدي اسماء 13
 عدم تطابق التخصص 18/08/1993 بن زرافة محمد أمين 101 عدم تطابق التخصص 04/10/1991 غنام خيرة 14
 عدم تطابق التخصص 30/03/1993 كبداني شهيناز 102 عدم تطابق التخصص 22/12/1992 مصطفي خديجة العالية 15
 عدم تطابق التخصص 15/08/1992 دحو صليحة سهيلة 103 عدم تطابق التخصص 06/04/1992 مقلش حفيظة جهاد 16

 عدم تطابق التخصص 15/05/1994 طراش أمال 104 عدم تطابق التخصص 10/08/1987 ريكي زاهية 17

 عدم تطابق التخصص 19/04/1993 تختوخ صارة 105 عدم تطابق التخصص 23/01/1993 قلبازة كريمة 18



 سبب الرفض تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم سبب الرفض تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم
 عدم تطابق التخصص 28/10/1991 معروف أمينة 106 التخصصعدم تطابق  1991 بزو حيزية 19
 عدم تطابق التخصص 19/12/1991 قري وفاء 107 عدم تطابق التخصص 13/04/1992 قدال سعاد 20

 عدم تطابق التخصص 18/10/1993 أورحمان هناء 108 عدم تطابق التخصص 29/06/1993 سميلي غزالن 21
 عدم تطابق التخصص 05/01/1987 بلقاسم فضيلة 109 تطابق التخصصعدم  17/02/1993 معافة نجالء 22

 عدم تطابق التخصص 05/06/1991 بن طيب إلياس 110 عدم تطابق التخصص 10/06/1993 مطاوي فاطمة الزهراء 23
 عدم تطابق التخصص 30/09/1992 خان جميلة 111 عدم تطابق التخصص 02/12/1993 بوسعيد نسيبة 24
 عدم تطابق التخصص 04/10/1989 بلحوى سيدي محمد 112 عدم تطابق التخصص 21/09/1990 الزهراء حجري فاطمة 25
 عدم تطابق التخصص 01/01/1990 طيب رشيدة 113 عدم تطابق التخصص 14/10/1982 سويد نوال 26
 عدم تطابق التخصص 01/08/1992 فدان خديجة 114 عدم تطابق التخصص 29/04/1992 مسعودي امينة 27

 عدم تطابق التخصص 28/09/1984 مجالل شهرزاد 115 عدم تطابق التخصص 29/01/1992 بن سكة مريم  28
 عدم تطابق التخصص 15/10/1989 جياللي مختارية 116 عدم تطابق التخصص 18/05/1993 اوراغ امال زهرة  29

 عدم تطابق التخصص 06/01/1993 صارىبوعزة كراشاي امال  117 عدم تطابق التخصص 02/06/1993 محمودي صارة  30
 عدم تطابق التخصص 19/04/1993 حوالف سميحة  118 ادنيمؤهل  29/04/1985 عبد االوي امينة  31
 عدم تطابق التخصص 12/06/1993 بن ديمراد فاطمة الزهراء 119 عدم تطابق التخصص 03/09/1993 قوال نور الهدى  32

 عدم تطابق التخصص 16/03/1994 بن زوبير زهرة  120 عدم تطابق التخصص 18/02/1989 بن مرزوق الربيع  33
 عدم تطابق التخصص 01/11/1993 عمور نجاة 121 عدم تطابق التخصص 09/04/1992 زعطوط ليلى  34

 عدم تطابق التخصص 29/11/1992 عمارة امينة 122 عدم تطابق التخصص 15/03/1992 ساليمي  خيرة  35

 عدم تطابق التخصص 14/12/1992 بورقبة زينب  123 عدم تطابق التخصص 15/17/1992 سميرة  بوشيبة 36
 عدم تطابق التخصص 13/11/1992 قاسم ليلى  124 عدم تطابق التخصص 01/12/1993 شرقي علي  37

 التخصصعدم تطابق  29/10/1991 بن حمزة رابحة كوثر 125 عدم تطابق التخصص 15/11/1993 مسيخ شهرزاد  38
 عدم تطابق التخصص 15/03/1992 رباح خديجة 126 عدم تطابق التخصص 02/03/1990 مرزوقي امينة  39
 عدم تطابق التخصص 11/11/1993 دحبار زهرة 127 عدم تطابق التخصص 22/04/1993 حساين صفيان     40
 عدم تطابق التخصص 14/03/01990 مختار خيرة 128 عدم تطابق التخصص 02/04/1992 سيد احمد اوكيل  41
 عدم تطابق التخصص 07/04/1991 عنصر أمال 129 عدم تطابق التخصص 17/04/1993 سريك رفيقة  42

 عدم تطابق التخصص 10/09/1991 بلحاجي محمد 130 عدم تطابق التخصص 08/08/1993 فراج مصطفى عبد المجيد  43
 عدم تطابق التخصص 13/06/1987 بلحية فاطيمة الزهراء 131 التخصصعدم تطابق  29/09/1992 الهتاك دليلة  44
 عدم تطابق التخصص 25/03/1992 صدوقي حنان 132 عدم تطابق التخصص 21/11/1993 بن عطي محجوبة اية  45

 27/04/1994 قويدر دواجي محمد الحبيب  133 عدم تطابق التخصص 11/01/1994 حوايج فاطمة 46
عدم + بوالية وهران  غياب شهادة االقامة

 تطابق التخصص

 عدم تطابق التخصص 18/09/1993 بلويحات عائشة 134 عدم تطابق التخصص 13/02/1989 يوسفي فاطمة الزهراء 47

 عدم تطابق التخصص 25/11/1976 طهاري دليلة   135 عدم تطابق التخصص 02/04/1992 بريك حنان 48



 سبب الرفض تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم سبب الرفض تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم
 عدم تطابق التخصص 19/02/1991 لزول نور الهدى  136 التخصص عدم تطابق 15/02/1987 قريشال امينة 49
 عدم تطابق التخصص 05/08/1989 شيخ بدرة 137 عدم تطابق التخصص 20/02/1994 داعو كوتر  50

 عدم تطابق التخصص 26/01/1992 سوالمي خديجة 138 عدم تطابق التخصص 12/11/1993 موسى محمد االمين  51
 عدم تطابق التخصص 10/07/1994 بلقاضي ايمان 139 بوالية وهران  اإلقامةغياب شهادة  03/11/1990 شعالة محمد 52

 عدم تطابق التخصص 11/12/1991 رحوي صارة  140 عدم تطابق التخصص 10/06/1993 سليماني فاطمة 53
 تطابق التخصصعدم  18/04/1990 حداوي امينة  141 عدم تطابق التخصص 12/12/1991 كسراوي هاجر 54
 عدم تطابق التخصص 11/09/1993 بوكورة اسماء 142 عدم تطابق التخصص 01/09/1993 معمري هوارية  55
 عدم تطابق التخصص 12/07/1993 حديق سارة  143 عدم تطابق التخصص 26/04/1977 توام خيرة    56
 عدم تطابق التخصص 780126461 سارة  رزاق 144 عدم تطابق التخصص 28/02/1992 بن عمار عبد الجليل  57

 عدم تطابق التخصص 23/09/1982 خلف هللا سميرة 145 عدم تطابق التخصص 13/01/1985 قادري محمد 58
 عدم تطابق التخصص 11/06/1993 تكراريت عبد الحق  146 عدم تطابق التخصص 05/12/1991 هواري صارة  59

 عدم تطابق التخصص 13/02/1992 لعرابة زيان سهام  147 تطابق التخصصعدم  18/02/1991 هدي امام احمد  60
 عدم تطابق التخصص 13/09/1992 شايب عائشة 148 عدم تطابق التخصص 03/09/1993 طيبي زهرة  61
 عدم تطابق التخصص 04/11/1992 مرسلي شميساء 149 غياب شهادة االقامة بوالية وهران  16/03/1992 زيتوني سارة  62

 عدم تطابق التخصص 22/01/1992 بشيران خديجة 150 غياب شهادة االقامة بوالية وهران  02/06/1992 دحو جهاد  63
 عدم تطابق التخصص 27/02/1993 بن يهدو حسام 151 عدم تطابق التخصص 18/07/1991 فارس جمال الدين  64

 عدم تطابق التخصص 20/11/1991 بلحاج امينة  152 عدم تطابق التخصص 28/09/1993 والهة طاهر  65

 عدم تطابق التخصص 07/08/1992 مريم بن مرزوق  153 عدم تطابق التخصص 02/06/1987 بازي خيرة  66
 عدم تطابق التخصص 24/07/1991 محي الدين وليد  154 عدم تطابق التخصص 17/08/1984 نوقال صالحة 67

 عدم تطابق التخصص 03/10/1992 ديدة انصاف 155 التخصصعدم تطابق  28/06/1989 بن سعيد نصيرة  68

 20/09/1992 هبة عبد القادر 156 عدم تطابق التخصص 16/02/1993 نوري حاجة سعاد 69
عدم + غياب شهادة االقامة بوالية وهران 

 تطابق التخصص

 تطابق التخصصعدم  29/04/1988 الحاسي امينة  157 عدم تطابق التخصص 04/01/1994 مزواد زوقار 70

 عدم تطابق التخصص 15/10/1988 فريح محمد االمين  158 عدم تطابق التخصص 13/08/1988 صابري زكية  71

 عدم تطابق التخصص 14/08/1992 بن سعيد كريمة 159 عدم تطابق التخصص 14/08/1994 يخو اسماء  72
 عدم تطابق التخصص 01/09/1993 بن كريرة اكرام 160 عدم تطابق التخصص 24/08/1993 العقلية نور الدين شكيب  73

 عدم تطابق التخصص 02/09/1987 زروقي محمد هشام 161 عدم تطابق التخصص 15/07/1993 حرش شوقي عبد السميع 74
 غياب شهادة النجاح 22/05/1994 حنفي لطيفة 162 عدم تطابق التخصص 25/08/1991 بالش نسيمة  75
 بوالية وهران  اإلقامةغياب شهادة  16/08/1992 غاشي فوزية  163 عدم تطابق التخصص 10/06/01993 بليل امال  76
 عدم تطابق التخصص 23/03/1986 جاهد حورية  164 عدم تطابق التخصص 30/10/1993 يحي فاطنة 77

 تطابق التخصصعدم  03/02/1994 صبحي بالف خديجة 165 عدم تطابق التخصص 06/09/1992 قديح هاجر 78



 سبب الرفض تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم سبب الرفض تاريخ الميالد االسم و اللقب الرقم
 عدم تطابق التخصص 02/06/1994 الليبي سوسن اسمهان 166 عدم تطابق التخصص 29/06/1993 عدة مريم  79
 عدم تطابق التخصص 05/04/1992 حيمر أمينة 167 عدم تطابق التخصص 17/10/1990 مباركي بشرى 80

 عدم تطابق التخصص 17/04/1989 فريفر هوارية  168 عدم تطابق التخصص 02/01/1989 سعدوني مراد 81
 عدم تطابق التخصص 29/05/1992 عدو رميساء  169 عدم تطابق التخصص 15/05/1992 بن و علي بلقاسم 82

 عدم تطابق التخصص 27/07/1994 جالية نادية  170 عدم تطابق التخصص 07/02/1991 حاج ابراهيم مريم 83
 عدم تطابق التخصص 28/07/1993 احمد فواتيح غزالن هوارية  171 التخصصعدم تطابق  07/06/1993 جدودي عبد الحميد 84
 عدم تطابق التخصص 03/01/1994 بلهواري هواري 172 عدم تطابق التخصص 30/01/1982 مراح محمد  85

86 
دربوز دراوة نور الهدى 

 وسيلة 
 االقامة بوالية وهران غياب شهادة  16/03/1992 زيتوني سارة  173 عدم تطابق التخصص 12/12/1991

 عدم تطابق التخصص 10/06/1990 توام امينة 174 عدم تطابق التخصص 06/10/1992 ايت العربي اسماء 87
 


