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حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 القاعة رقم: 03                             الفرتة الصباحية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: ملحق للمخابر الجامعية

الرقم
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
إسم ولقب المترشح

رقم بطاقة التعريف 

الوطنية/رخصة السياقة
إمضاء المترشح

إيدير نونور101

 بسمة خرباش216

الطيب مرزوقي319

حنان خملوف427

عبد الفتاح بوجناح531

حممد عماد مرضاوي632

مسري زبوج746

سامي زوايد851

وليد شلوش972

جهاد شاقور1084

عفاف بوملك1188

حليمة كرموش12120

إميان كوثر قرقوري13121

سليمة عواشرية14152

جنيب كرماين1502

جمدة جالب1603

وداد بن كحيلة1704

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



سامي شبل1805

حفيظة هلاليل1909

أمينة داسي2011

نوارة رواحبي2112

صربينة رمضاين2214

وسيلة عراب2315

 نورة لعويشة2417

إميان مداين2518

محزة بن برينيس2620

 أمينة بولكيفان2721

كلثوم ليتيم2822

عائشة مشكور2923

عبلة روابح3024

مرواين عرامة3125

رحيمة بن سباع3229

عبد املالك علي صحراوي3330

نورة قامسي3433

كرمية مرواين3534

لبىن روبة3635

حممد ياسني شارف3736

إنصاف العوادي3837

أمينة عكال3938

نورة بوسوليم4039

نور اهلدى شراقة4140

هدى بونفاس4241

رأفة شويل4343

عيسى واسع4447



رمحة زرمان4548

منصف مزاغشة4649

ساطانة طبال4752

مرمي زرقني4853

فتيحة لكحل4955

بسمة خبيزي5057

مسية بدوي5159

صليحة صوادق5261

منال زياد5362

يجة شنايف5464

اين عزوق5566

مرمي عراب5667

نبيلة لعور5768
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حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 القاعة رقم: 03                             الفرتة املسائية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: ملحق للمخابر الجامعية

الرقم
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
إسم ولقب المترشح

رقم بطاقة التعريف 

الوطنية/رخصة السياقة
إمضاء المترشح

نسيمة طاليب169

إميان عقون270

أحالم عبابسة373

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

إمضاء أعضاء اللجنة:

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة



سعاد منازل474

زكرياء لقرع575

إيناس دالل676

سلمة كعزش777

أمنة بن ميلة878

زينب بعزيز979

خليل عبد اهللا رفويف1080

نزيهة قبايلي1181

حياة بزع1282

ليندة حالل1386

ليندة بوضياف1487

عبد النور سبيحي1589

إبتسام بلعيفة1691

أمساء شوكيات1792

أمينة فتح اهللا1893

سالرة عمر1994

مصطفى اشرف حنيش2096

حسيبة توري2198

فضيلة مهين2299

محزة بن خملوف23101

مسراء بن غدفة24102

إبتسام باي25104

منرية كبايب26105

رشيدة حباشة27106

فتيحة جلول28110

سارة شوار29112

سليمة تاحي30113



منال ليداين31114

نسرين قامسي32115

وافية عجيمي33117

سارة فوناس34118

عبد احلفيظ رحاحلة35119

ياسني صحراوي36123

سهام زكنون37124

سلمى محوش38125

ؤسيلة معطي39126

نوال محدات40127

نوال بكيس41128

نادي عبسة42129

شفيق بن خالد43131

عادل لعوارم44132

حياة بوبعجة45133

إبتسام توايت46134

بركاهم جبار47135

نادية قجايل48137

مسية بروشي49139

خولة محداين50140

بن عبيد أمرية51141

مسية بن سديرة52142

فايزة توافق53143

امني مول الواد54148

خمتار عرييب55153

حيزية مدنش56100

إمضاء أعضاء اللجنة:


