
 

عـــــالن  إ 
دإرة جامعة حسيبة بن بوعيل             أ ن أ شغال إللجنة إشتقنعة إتملكفة بدرإسة ملفات إششرحش قد أ سفرت عن إشنتاجئ إشتاشعة: شالختبارإت إتمهنعة لاشلل  يمع  إتمشريحن تعلن إ 

 : إتملفات غري إتمقبوةل                      
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دإرة إجلامعة  إ 
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عـــــالن   إ 

دإرة جامعة حسيبة بن بوعيل لاشلل  يمع  إتمشريحن              أ ن أ شغال إللجنة إشتقنعة إتملكفة بدرإسة ملفات إششرحش قد أ سفرت عن إشنتاجئ إشتاشعة: شالختبارإت إتمهنعةتعلن إ 

 : إتملفات غري إتمقبوةل                      

 إشرمق إشتسلسيل إ مس وشقب إتمشرحش اترخي إتمعالد إشرتبة مربر إشرفض لاشتفصعل مالحظات

  .1 بن سهايةل بن عودة 14/02/1986 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .2 تعورقيوين سفيان 03/08/1982 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .3 فرحان أ محد 01/06/1989 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .1 بوزكري هجعدة 02/08/1989 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .5 مزإر محمد أ من 30/08/1985 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .6 حنعفي عيىس 26/05/1982 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .7 زإوي محمد إل من 20/09/1986 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .8 هين رإشد رشي  17/05/1983 ملحق رئييس شالدإرة وصل إيدإع مل  رخصة إشس عاقة منهتيي إشصالحية 

  .0 عبد إشعايل صاحل 03/11/1974 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .19 عيسات سارة 25/11/1979 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .11 براكن أ مال 03/05/1976 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .12 بلعيلة عيل 14/02/1984 ملحق رئييس شالدإرة أ عىل من إشلهادة إتمطلوبة شهادة 

  .13 بلعجال إشزهرة 06/09/1980 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 



  .11 قدور بن حيي أ مينة 05/10/1984 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .15 قلفوط حنان 91/90/1080 ملحق رئييس شالدإرة أ عىل من إشلهادة إتمطلوبة شهادة 

  .16 بوإرة سومية 08/02/1987 ملحق رئييس شالدإرة شهادة أ عىل من إشلهادة إتمطلوبة 

  .17 زايد إشعريب 09/05/1978 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .18 شطعطح فريدة 17/01/1980 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .10 ش هيان عيل 18/06/1974 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .29 بلونيس محمد 06/04/1982 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .21 معرإين عبد هللا 20/01/1984 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .22 جردإم فهد 15/07/1977 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .23 شربي عبد إشقادر 31/03/1983 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .21 مقاوشة همدية 13/09/1983 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .25 عامثنعة حنان 15/02/1988 ملحق رئييس شالدإرة شهادة أ عىل من إشلهادة إتمطلوبة 

  .26 انص  محمد أ من 18/10/1986 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

آس عة 14/12/1978 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة    .27 عبورة أ

  .28 شاكييل فاطمة 08/02/1967 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .20 وصال فاطمة 11/12/1988 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .39 قطاب أ محد 13/01/1986 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .31 معور محمد 31/01/1989 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .32 شهرة يونس 30/01/1990 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .33 رقيبة محزة 28/10/1978 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .31 قايس سايم 11/08/1982 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

آمينة 27/03/1986 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية    .35 عبد إشنيب أ



  .36 ميلودي محمد سفيان 01/03/1990 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .37 تباين جياليل 15/03/1978 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .38 شعرويس ععدة 06/02/1973 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .30 علو سهام 24/06/1985 ملحق رئييس شالدإرة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية شهادة 

  .19 عباس شهرة مسري 13/05/1984 ملحق رئييس شالدإرة شهادة إشنجاح إتمؤقتة منهتعة إشصالحية 

  .11 حاج رشي  حمفوظ 21/05/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة شهادة أ عىل من إشلهادة إتمطلوبة 

  .12 قدإش محمد 22/01/1982 همندس دوةل للمخابر إجلامععة مطلوبختصص غري  

  .13 حرشوش فاطمة 24/09/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

شهام 24/06/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب    .11 حريلان إ 

  .15 موىس كس عيل 05/08/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .16 مبعو عبد إشقادر 25/08/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .17 بوخدميي محمد أ من 06/09/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .18 خمتار صامت عيل 25/01/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة شهادة أ عىل من إشلهادة إتمطلوبة 

  .10 فايس خرية 19/09/1982 همندس دوةل للمخابر إجلامععة مطلوبختصص غري  

  .59 بلحاين شعرويس 30/10/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .51 محمودي بلري 03/04/1982 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .52 عل عط خبتةبن  28/04/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .53 غايل  مسعة 26/12/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 



  .51 وإبد صباح 07/03/1983 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .55 طاهر فاطمة صلعحة 02/02/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

إجلامععةهمندس دوةل للمخابر  ختصص غري مطلوب    .56 شقرع إبرإهمي 30/03/1985 

  .57 بلقامس فياليل أ مينة 15/04/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .58 هين كرمية 08/07/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .50 طاشب سفيان 22/02/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .69 دحامن أ منة 28/05/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة مطلوب ختصص غري 

  .61 رمكوش وس عةل 07/06/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .62 بغري صبعحة 18/09/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

آمنة شاوش 12/11/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب    .63 أ

  .61 حدييب  سلامين 25/05/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .65 يوسفي محمد 01/05/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .66 بن زرفة معمر 26/08/1984 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

إجلامععةهمندس دوةل للمخابر  ختصص غري مطلوب    .67 مقومية محمد 20/11/1986 

  .68 خرويب عيل 19/02/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .60 بن إحلاج جلول خادلية 25/06/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .79 عروس مسعة 05/11/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 



  .71 مقدإد  لكثوم 19/10/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة مطلوبختصص غري  

  .72 بوسكن رمية 11/01/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .73 أ حدإد أ سامء 06/09/1988 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .71 إشعمروس خبتة 10/06/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .75 بلجعاليل إمنة 20/03/1991 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .76 بوزغيت محمد الامن 09/04/1984 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .77 عباد إشعريب 06/05/1988 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .78 جياليل براكن خرية 21/07/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .70 راييب فاطمة إشزهرإء 26/01/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .89 ماككعة معزة إس عة 18/07/1991 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .81 ساحي هاجر 26/01/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .82 برإهميي رقية 15/08/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .83 دحامين خرية 27/04/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .81 نورين كرمي 27/11/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .85 ععدود محمد 23/10/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .86 محودة زهرة 18/01/1988 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .87 سعدإوي إمال 26/07/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 



  .88 ندز كرميةق  21/07/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .80 قدور عامرة ملعكة 01/05/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .09 خلعفة شعىل 24/05/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .01 عاكشة عبد إشسالم 08/11/1988 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

إجلامععةهمندس دوةل للمخابر  ختصص غري مطلوب    .02 فرقان ربععة 23/04/1990 

  .03 خنتاش نس مية 24/09/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .01 عيلوش يمعةل 20/02/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .05 محدإين شعىل 14/10/1984 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .06 بن بوعيل خلعفة 05/10/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .07 لايه عزومه أ محد 29/01/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .08 صبعحي فتعحة 13/03/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .00 مرإبط عبد إشكرمي 21/12/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .199 بوغاري أ سامء 09/10/1988 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .191 بوبرمية سعاد 05/11/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .192 جنرإوي خادل 21/01/1991 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .193 زانيق حسان 25/02/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .191 بونهييي فاطمة 15/05/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 



  .195 بلري حبعبة 27/02/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .196 خدجية مكروشوف 09/03/1988 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .197 بلري ميعنة 01/09/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .198 زيدإن أ محد 30/03/1976 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .190 قايد رش عدة 23/02/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .119 عبد إشهادي عائدة 30/06/1984 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .111 مزاين محزة 22/11/1988 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .112 بوحريرة أ محد 14/06/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .113 بن معزوزة ملعكة 14/11/1988 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .111 بوزاين فاطمة 05/11/1990 همندس دوةل للمخابر إجلامععة مطلوبختصص غري  

  .115 طوإشبعة فايزة 03/07/1985 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .116 شاقور فاطمة إشزهرإء 01/07/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .117 عباس هجرية 03/04/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .118 بن حيي أ محد 20/05/1986 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .110 مصطفى شربة إميان 24/08/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .129 زجبي حنعفة 04/01/1991 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .121 جنايت مصطفى 20/12/1987 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 



 

 

 

 

 مالحظات              

جرإء حتديد موعدمقبوةل وسيمت  تعترب إتملفات إل خرى ملفات  -1  إتمقابةل يف وقت الحق عىل إتموق  إال شكشروين للجامعة. إ 

يدإع    -2                 س تالم  جامعة إشلل ، إتمديرية إشفرععة للمس تخدمن وإشتكوين عىل مس توى طعن ميكن ل حصاب إتملفات غري إتمقبوةل إ   كآخر أ جل. 18/90/2911قبل اترخي يدإ بعد مقابل وصل إ 

                 

 

دإرة إجلامعة                                                                         إ 

 

 

 

 

 

 

 

.     .  .  .  .     

  .122 دحامن صباحيعة سعاد 09/06/1989 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 

  .123 بن زوإوي هاجر 30/04/1991 همندس دوةل للمخابر إجلامععة ختصص غري مطلوب 


