
االســـــــــــماللقــــــــبالرقــــــــم

محمدمخطار1

مختاردرغام2

محمد أمينمشنقل3

كريمة عائشةعدة4

منصوريةمالحي5

عماريةبن كردة6

مروةدرار7

حفصةخلفة8

أحمدبن عبو9

منصوربوشهيدة10

نور الدينالعربي بن عطية11

عبد القادرصوبيحي12

سعادميسوم13

خيرةفالح14

 و     المقبوليــــن للمترشحين اإلسمية القائمة عن مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة تعلن  

 والتي الجامعية للمكتبات تقني عون  رتبة في اإلختبار أساس على المسابقة إلجتياز المرفوضين

 المعهد اإلمتحان مركز مستوى على هذا و  2019 ديسمبر شهر من 26 الخميس يوم  ستجرى

- وهران-  بمرافال  المهني التكوين في المتخصص الوطني

661:  الجامعية للمكتبات تقني عون رتبة في المقبولين قائمة



عائشةسعدي15

عودةشوايح16

عائشةبن خطاب17

فاطمةشوايح18

محمد أمينبوقزولة19

نصيرةبن عطية20

عبد هللاالشارف عيسى21

عبد الحققادم22

فطيمةعابد23

أحالمسياري24

جليلة نسرينبن بدرة25

مريمقوميدي26

حاجةديالة27

خالدةبلعربي28

سوميةمغوفل29

فاطمةسرور30

سهيلةساخي31

فاطمة الزهرةالمداح32

عباسيةحمشريف33

صافيةبن عيسى34

أمينةبن نامة35



كوثربودحماني36

رقية فاطيمة الزهراءبقدور37

أحمد شريفقنون38

شيماءبساحة39

أسماءبن صالح40

العجالدوبة41

فتيحةشريفي42

عبد القادردوار43

مريمبوفرمة44

سوميةقاسم45

مليكةبومدين46

حوريةشواقرية47

أحمدعالم48

عائشةقيز49

سهامكراش50

أنيسعفيف51

زوليخةقالدرس52

خديجةمحمد الصغير53

شكريشواقرية54

الشارفعقبوبي55

زليخةبوكسيبة56



بختةبكايرية57

شيخداني58

عبد الصادقهدار59

عمرحجاج60

سميةبن شاعة61

فاطمةعباس62

محمدماحي63

زوليخةموجب64

فتيحةشنين65

حاج محمدمرصلي66

إلهامعمروشي67

فاطمةبونوار68

تواتيشريف69

ياسينبوسوسو70

يوسفمتشاط71

توفيقحمدي شريف72

سناءبوجمعة73

مهديخوصة74

أحمدمغرانية75

راضيةبن داني76

أمالوزاع77



صالحةطاهري78

سارةرمضان79

لخضراألحول80

إلياسباي81

حاج أحمدعزيرية82

سميةبن دوبة83

يحيبصغير84

سارةساخي85

العربيبن كرادة86

سميةصبحي87

حياةشهيدة88

عبد المجيدصبحي89

نصيرةشواط90

يونسصابي91

سميةلمام92

أحمدبرواشدي93

حاجشرايطية94

عبد النوربن عامر95

صوريةبوحسون96

فيصلمقدم97

زينبشمومة98



خديجةزروالي99

كريمةفارس100

أسماءقارة101

لخضربوخريصة102

فتحيعمراوي103

حليمةعبود104

يمينةبن بغداد105

محمدبن زيدان106

الحبيبأحمد بن قالوز107

محمد كمالعمار108

هواريةساعد109

فاطيمةحجاج110

هشامبزخامي111

شهرزادبوزوينة112

خيرةبلعبدون113

منيةقويدر دواجي114

أنورشواي115

حليمةسليماني116

شهرزادشريفي117

محمد األمينسي بلحول118

سهامدرقاوي119



فاطمةمختاري120

فتيحةتكوك121

عجالعباس122

العجالبوزيد123

وليدشيقر124

شيماءلزرق125

حياةبن حمدي126

ملوكةبن يوسف127

حسينبصديق128

سعادبركان129

هجيرةمعمر130

رانيةعزوز131

جميلةباي132

تواتيةزيتوني133

ذهيبة نور الهدىكروجة134

مختارحمايدية135

خديجةقدار136

ربيعةساجي137

منصورباأحمد138

ناديةقدور بن عطية139

فاطمةبوغلودة140



فتيحةكحيلي141

زهرةتومي142

نصيرةهدية143

سيد عليتركي144

فاطيمة الزهراء الشيماءرحماني145

عائشةمولفيدة146

الطيببوخاتم147

زين العابدينهدروقة148

أالءشريفي149

سارةبوعلي150

شهرزادبن بالي151

نبيلةمغالط152

فتيحةبن رحو153

بوبكربلمزيود154

اسماعيلزراد155

شيماءمشري156

إبراهيمبن كعيبيش157

فتيحةشمالل158

كمالجابر159

عبد العزيزتبيب160

عيسىمرحول161



خيرةحماريد162

فاطمة الزهراءبيضاوي163

زهرةبوزيدي164

حميدةشيبان165

أمينةقوال166

ميلودبن النعامة167

أحمدالسيد أحمد عبده علي168

خيرةبلمكي169

فاطمة الزهراءبلمكي170

أحمد تواتيمعروف171

زهرةبسايح172

محجوبةبوزيدي173

خيرةحمو174

حكيمةبكوش175

مريمزياني176

محمد األمينبن عبو177

سهيلةعيسات178

جميلةناصري179

سهاممداني180

مختارنابي181

خديجةباألكحل182



سفيانزحاف183

حسيندرار184

حنانيحي185

فاطمة الزهرةعمارة186

جميلةعبيدة187

وئامدرار188

منصوريةجلولي189

نور الهدىبوراس190

لويزةيحي باشا191

فتيحةلكحل192

ناديةمعروف193

هشامأدبي194

جميلةبوحجار195

مغراويةمعزوز196

عويشةدرغام197

بحريةخلول198

بلقيس أم كلثومبراهيم199

نوريةبساحة200

جمالبويش201

صارةليدريسي202

فايزةبن حراث203



أسمةدبالجي204

أسيابن عليوة205

أميرة سهيلةأدبي206

زوليخةصداق207

فاطمة الزهرةزبوجي208

نور الدين بوعسريةغزالي209

ميمونةعبادي210

نديرمشهود211

شارفبن جليجل212

حمزةبلمداني213

محمدزياني214

فتحييحي شريف215

عائشةصادوق216

حفصةفتي217

بشرىرحامنية218

ياسمينةعزيرية219

قادة مخطاربوبكر220

عائشةمخطار خروبي221

شفيقةالعافر222

ياسمينةمسعدي223

فوزةبن كردة224



منصوريةدرقاوي225

نعيمةقوميش226

سميةدرار227

حفصةمرزوق228

مليكةدحمان229

حياةقارة230

ياسمينبلوزاع231

علي سيدي محمدبلهاشمي232

مريمشايب233

نور الهدىبودالي234

ياسينبركان بن كعيبيش235

عبد هللامعطي236

مختاربحري237

محمد األمينسفيان238

كلثومداوي239

حنانقارة240

صارةدريع241

سعدةقصير شريف242

نريمانعبو243

شريفةعزيرية244

نوالبوعبسة245



خديجةمعطى هللا246

عبد الرحمنبن عائشة247

إيمانلزرق248

جميلةشوكة249

فتيحةسبعات250

سميةدرار251

ليلىحيدرة252

خيرةقريري253

وسيلةمهدي254

مصطفىحقيقي255

عبد القادربوطالبي256

فاطمةالحدي257

إسماعيلمكي258

حفصةبرجي259

عفيفبن حراث260

أبو بكر الصديقبن عمران261

هاجردداش262

ياسمينمدني263

عائشةبن حراث264

عبد هللابلعربي265

زهرةتشواكة266



سارةبوعشرين267

أحمدبن هدية268

سمراءلوافي269

تواتيةشرارة270

حكيمقوطيش271

فتيحةبن عبو272

سعادشنوف273

أميرةسلطان بن علو274

باهيةسلطان بن علو275

محمدرحامنية276

غنيةقدور277

صوريةحاج قريشي278

ناديةمقداد279

أمالتومي280

الزهرةجاللي281

أمينةغرمول282

المنصوروليد283

نسرينفارح284

حسنيةصياد285

عبد هللازريفي286

الغوثيبن علي287



ليلةبلغازي288

سليمةدهار289

عزيزةعيشوشي290

غاليةبلعظم291

نجاةعمروشي292

خليدةبخدة293

بن ذهيبةبوعبسة294

محمدبزايد295

مروىبن قاصد علي296

هاجربودالي297

جهيدةأوسيف298

فوزيةبن عيسى299

سميرةبن عيسى300

محمدأوسيف301

عبد الرزاقبلخير302

محمد صديقلطروش303

عائشةسرور304

حسينرحموني305

نورةهدار306

سعادبوزيان307

حوريةغوالم308



إيماننقسيف309

مريمبن مزيان310

الهواريةعقاد311

سهامياحي312

فاطمةخيرات313

نريمانلعريبي314

فاطمة الزهراءمعمر315

فاطمةملياني316

حميدةبلحاجي317

غنيةبلمادي318

مامةخليفي319

حليمةتهونزة320

محمدالعربي321

راويةتهونزة322

آسياشبلي323

كريمةحمو324

خيرةمهني325

عمربليل326

ليلىقصاص327

رقيةفالحي328

مروةستي329



أمالسنوسي330

فريدةبن جبور331

عبد اللطيفولد عبد هللا332

عبد هللاقدادرة333

كريمةقادم334

مليكةبن عيسى335

فوزيةبن عزمو336

برمضانبن نابي337

فاطمة الزهراءبوعبدلي338

نوريةعبد الرحمن339

شيماءحدة340

كريمةقالدرس341

ليلىقالدرس342

فريدةعمارة343

زهرةمحفوظ344

حميدةبن لطرش345

حموبلبشير346

محمدجغدم347

فايزةبن عائشة348

ضاوية فايزةسليماني349

حاجة خيرةبوسدرة350



فراحغرمول351

دحودندن352

نصر الدينكركاطو353

عبد هللاالعشعاشي354

عبد القادرعاسد355

حوريةرزقي356

عمربن قاصد علي357

محمد صالح الدينناصر358

زبيدةحواش359

الميلودمبارك360

بختةفواطمية361

مروةعزمو362

هواريةعبايدي363

مناجيةبن حبيب364

سميةالجياللي365

بختةبن جعفر366

آمنةزحاف367

عائشةزحاف368

صابرمخاليف369

هاجر كوثربلعباس370

هواريموجب371



بدر الدينبكوش372

نجاةعزروق373

بوبكرتواتي374

عبد هللالوافي375

رانيةبعلي376

نوالمبربش377

سليمانبسيدة378

خديجةقطاي379

سعادبلعربي380

أسماءبولنوار381

محمد األمينشراك382

مختاريةقدور بن عطية383

خديجةبوعقادة384

عائشةشريف385

فاطمةجديد386

خاليدةخدة387

غنيةباألطرش388

فاطمةمداني389

فيروزباألطرش390

خليدةشرقية391

محمد المنصفبلعياشي392



خيرةلعوج393

مريمعماروش394

فاطمة الزهراءكلفاح395

فاطمةقواشيح396

علييحي باي397

حليمةبوعقل398

نور الهدىبن محال399

حياةحاسل400

الميلود قدور401

كلثومبلودان402

حسينسعداوي403

نصيرةترخي404

رشيدةطاهري405

ناصرمصالي406

آمنةبن حليمة407

خالدةمسلم408

يسمينةبن مرجي409

نرجسسي عفيف410

الجيالليقوميدي411

خيرة سليمةنابي412

فاطمة الزهراءقرواد413



سليمانهدية414

صديقبتاج415

ميلودبوزيان416

صفيةبن قفوف417

نبيةمكي418

إيمانمالق419

نزهةبن سهيلة420

صافيةبوبكر421

نوريةبن حراث422

ذهبيةلعطار423

حليمةزموش424

أحالمحمدي425

سميرةبوسالمة426

إيمان كريمةقوال427

هجيرةعميار428

نوريةبوزيان429

محمد األمينقندوزي430

إكرامزحاف431

عمرباينين432

فتيحةعبدلي433

نور الحياةعبود434



عائشةبلهواري435

حسنيةرباحي436

نجاةزبالح437

إبراهيمنجار438

آسيامايو439

حبيبالعربي بشريف440

فاطمة زهرةبلهالل441

أمينةزاوي442

فاطمةزنايني443

هندعيبوط444

كريمةقدار445

صافيةخيال446

عائشةمقراني447

فاطمةبن زكري بن علو448

فاطمة الزهرةصادق449

حياةبرحو450

شهرزادعماري451

سميرةعماري452

خيرةموالي حسن453

حناندحو454

فريدةبن جبور455



فيصلبغدادي456

عبد العزيزبخدة457

ليديابخدة458

بحريةشراطي459

حاجة جميلةعبد الالوي460

جيالليبقدور بن عطية461

إلهامبن يمينة462

بختةغزالي463

عفيفشهري464

أمحمد زين الدينبن ويسة465

نسرينسايح466

سهيلةلدرة467

عبد اللطيف بلحولولد براهيم468

العيدنكروف469

فاطمة الزهرةشريفي470

عابدبن عودة471

زهرةحمداوي472

محمودمخاليف473

سعادبلحوسين474

حياةبتواتي475

مرادبوبكر476



محمدلصلع477

خالدصداق478

فاطمة الزهراءدحمان بونوة479

حياةمغالط480

حنانبوبكر481

حياةبلقنين482

عائشةبودربالة483

سميرةمختار484

بدرةلعافر485

فضيلةلعريبي486

هواريةبلحاجي487

أيمنبن عديدو488

جميلةبلفاضل489

حفيظةفارح490

حميدبلوكريف491

فاطمةمغالط492

صليحةدوار493

عبد العزيزغزالي494

محمد العربيلطروش495

عبد القادريسعد496

آمنةمناد497



أمالدرار498

فاطمة زهرةصالي499

فاطمةفرعون500

حياةبوغليم501

ليلىمالكي502

يمينةسماعي503

أسماءبلعباسي504

حوريةكردة505

فاطيمة الزهراءجياللي506

حراقدرار507

منصوريةدرار508

أسماءبوزوينة509

أسماءبن شاعة510

آمنةساخي511

هاجرستي512

حليمةمجلد513

فاطمةبودية514

أمينة خويرةقابد515

زوبيدةبلهواري516

حسنيةهاشمي517

نوريةكوتشوك518



سناءبن علو519

نصيرةبوزيدي520

إبتسامبن زكري بن علو521

شعبانحمدي شريف522

عشورقالدرس523

حنانطيب باي524

لطيفةبومدين525

عدالنبن عابد526

نجم الدينمخفي527

حبيببلباهي528

يمينةقرني529

رحمنةبومدين530

خديجةبومدين531

رشيدةبن موسى532

ذهيبةكروم533

ميلودبن شني534

مغنيةسرير535

رانيامرنية536

بوعسريةسماعين537

سارةخديمي538

نور الدينبوعبدهللا539



حكيمعدة540

خيرةقانة541

أمينةعمار542

سفيانكوردولي543

عثمانبراهمي544

بدر الدينبلغاشم545

عمربوجناح546

يمنىبشير باشا547

الغاليةبوعالم548

حوريةبلقاسم549

بلقاسمنفوسي550

محمدبن جيالني551

هاجرزروالي552

جميلةشواشي553

بشرىالعربي554

فاطمة الزهراءبغدادي555

سعديةدربوز556

هجيرةكعبوش557

أم كلثومبلميلود558

عماد الدينبن حطاب559

حوريةبن تركية560



سميةراشد561

خيرةجيدل562

حاج مجيدعبيش563

خضرةمشري564

مليكةقدار565

زهرةمالكي566

إلهامبصافي567

كريمةمالكي568

الشارفبن زيتوني569

صفاءبن جبور570

سارةبن سليمان571

هاديةشريف572

زهيةشريف573

نفيسةبحار574

زوليخةدحمان575

سعادزرقو576

نصيرةسبع577

نجاةحمايدي578

أحمددقيق579

فاطمةجبوري580

محمددهار581



مليكةبن قانة582

خيرةعبد الرحمن583

الحبيبعوجة584

حكيمةسايح585

عائشةحميش586

محجوبةبن عائشة587

فاطمة الزهرةبن عائشة588

فوزيةبن حراث589

خالدةبن حراث590

شريفشوكة591

منصوريةمرحول592

نوالبلوكريف593

حوريةبهجاوي594

حنانبوشباط595

لطيفةبوجلولي596

عبد الرحمنبن عيسى597

عائشةبخات598

عدةبوكروشة599

محمد أمينفاسي600

حليمةبن زكري بن علو601

سهامبودربالة602



حموبن قطاط603

خيرةقدال604

سليمةغنيم605

أمالأوالد تومي606

محمدحميدات607

خيرةرويفع608

فاطيمةمناد609

فاطمة الزهرةحطابي610

خضرةطاهري611

حسينبوراس612

يمينةمهلي613

نجاةفارس614

فاطيمة زهراءعبد الالوي615

عبد القادرخليفة616

فاطيمة زهرة إيمانصادق617

حنانضامن618

عبد الكريمبن قوة619

مريمالعربي620

منصوريةالعربي621

لعربيبالحمر622

إلياسغالم623



سعديةبصافي624

شهرزادزحاف625

رشيدةفضيلي626

حنانعيهار627

حفصةداني628

مهديةبوقصارة629

خالدمرتاد630

زهيةدرويش631

عليصالي632

فاطمة الزهرة باتول هني633

هواريةبن ذهيبة634

بلقاسمخديمي635

وردةبن عيسى636

إسماعيلهدار637

نعيمةلحوش  638

عمرمعطي639

سمية عواد640

عبد هللا بن علي641

حورية دواش 642

وفاء بن بوزيان643

يسرىمغالط644



سهيلة بوزيان645

عبد الجليل دريس646

حميدةرقيق 647

مريم جزار648

زازة بن زيتوني 649

حافظ نكاع 650

سفيان ادريس باشا651

سهيلة رقوع 652

حياة بن جعفر653

فيصلترخي654

عبد الواحد فارسي 655

سميرحمادوش656

خالدمغالط657

محمدبلخير658

عائشةزريفي659

أمينةبولنوار660

محمد عبد هللاحسيني661

االســـــــــــماللقــــــــبالرقــــــــم

حسنية طالبي1

ملفات 06:   الجامعية للمكتبات تقني عون رتبة في الغيرالمقبولين قائمة  



فطيمة مجدد2

الزهرة جبار3

محجوبة ساخيب4

سهيلة يعقوب5

مريم بن حراث6

مالحظة

 بإمكان المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس اإلختبارات أو الشهادات ، تقديم طعن 

أيام عمل عــلى األقل قبل  تاريخ إجــراء  (05)لدى السلطة التي لها صالحية التعيين ، و يتم الرد عليه في أجل 

.هـــــــذه المسابقة


