
االسماللقبالرقم

هشامبزخامي1

شهرزادملياني2

سارةبوداني3

كريمبدرة بن4

مصطفىبلهادف5

حسناءلعصار6

صوريةدمير7

أسماءقادة ولد8

أحالمسياري9

كريمةمداني10

الحكيم عبدقانة11

القادر عبدبرزوق12

سميرةمجدوب13

مصطفىفواطمية14

محمدلوري15

 إلجتياز المرفوضين و المقبولين للمترشحين اإلسمية القائمة عن مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة تعلن

 و 2019 ديسمبر 29 يوم        ستجرى التي و البيانات حفظ عون رتبة في  الشهادة أساس على المسابقة

(خروبة )                 مستغانم جامعة بــــ محمد شهيدة بن المحاضرات بقاعة هذا

ملف 143:   2019 ديسمبر 29 ليوم البيانات حفظ عون رتبة في  المقبولين قائمة



كريمةنكروف16

محمدمصطفاي17

بختةعمراني18

بغدادبرجي19

سهامكراش20

الزهراء فاطمةتابتي21

آمنةمفتاح22

نعيمةمحمد بن23

ربيعة حاجةنفوسي24

القادر عبدصوبيحي25

صالحبلغول26

ليلىقصاص27

منصوريةعصماني28

فاطمةصافي29

منصوريةدرقاوي30

عياشيبورحلة31

دحورحو32

سعادبوخاري33

الزهرةقرزو34

محمدبهناس35

نسرينفارح36



األمين محمدشليلي37

عائشةخطاب بن38

عائشةبزخامي39

أحمدعبدي عيسى40

فتيحةعبو بن41

شعبانعابد42

منال عتيقةشريفة43

سليمةحمودي44

سميرةهرموش45

أوسامةجليجل46

أسماءصالح بن47

أسماءيوسف بن48

فاطيمةالعموري49

ياسمينلحمر50

مصطفىبريك51

مريممزيان بن52

ياسمينةياحي53

ولخير حاجبلمكي54

تواتي أحمدمعروف55

مروةفتحي56

نوالشواط57



الدين نورالوهاب عبد58

شفيقةلكحل59

الزهراء فاطمةزاطلة60

جمعيةبقدور61

أحمد أسامةبشيخ62

خديجةبودربالة63

وهيبةبرحمة64

ميمونةطاطة بن65

أحالمالواعص66

فضيلةبونوة دحمان67

فتيحةسالم68

سعادكان69

فايزةفايز70

فتيحةلوري71

عودةشوايح72

شيماءجبوري73

فتيحةوناس74

فاطمةشريف علي75

محمدعباسة76

حمديةبوشليط77

حفيظةلصلع78



كريمةمنداس79

شيماءجلطي80

الشارفزيتوني بن81

خيرةبوستة82

مروةبساحة83

األمينخيرة بن84

ذهيبة بنسبع85

بختةزاوي86

الزهرةموسى87

نصيرةبوشليط88

القادر عبدقدار89

عائشة ناديةزيدان90

محمدبوجلولي91

خيرةبعلي92

شهرزادلعمراوي93

جميلةقعرار94

الزهرة فاطمةبوجلطية95

سميرةمسعودان96

أميرةعلو بن سلطان97

حليمةفرحات98

الزهرة فاطيمةبولوفة99



حياةمزيلط100

الوهاب عبدشاوش جلول101

مليكةبونوة دوبي102

خيرةحراث بن103

كحلةبوقضبة104

ناديةنفوسي105

خيرةشاكر106

مليكةياحي107

نصيرةعوجة108

حياةبوحجيلة109

آمنةساخي110

يمينةجرورو111

رقيةفالحي112

حوريةكسار113

تواتيةمخنفر114

فتيحةسعالي بن115

محمدشاشو116

فتيحةبوحجيلة117

فاطمةطهاري118

إبتسامبحري119

سوميةعيرور120



سليمةنابي121

صوفيةدرقام122

خديجةقسمي123

عائشةعباس124

فاطمةقبايلي125

هجيرةبكريتي126

هاجر فاطيمةأحمد بن127

مونيةعباسة128

فاطمةبلعباس129

مغنيةيوسة بن130

الدين محيخالفي131

وفاء فاطمةقمور132

سفيان ميلودداود133

منصوريةسالماني134

خضرةفالح135

عائشةبحري136

ورديةيونسي137

إبتسامرحمون138

مغنيةعطية بن139

كريمةسالي140

واهيبةبلجياللي141



 أبوبكر لعشعاشي142

شوقيشريف بن قدور143

االسماللقبالرقم

 الحفيظ عبدلطروش1

 الزهراء فاطمة زحاف2

 فضيلةموسى على3

 حنانمخلوف4

مالحظة

ملفات 04:   2019ديسمبر 29 ليوم البيانات حفظ عون رتبة في  المقبولين الغير قائمة

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

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

.إجــراء هـــــــذه المسابقة


