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 النــــــــــــعإ

حعلن لجنت الخذماث الاجخماعيت عن بذاًت دفع مصخحلاث طلباث الصلفيت الاجخماعيت على شكل دفعاث 

وآلاجيت في الدفعت ألاولى من الصلفيت الاجخماعيت  ننهاًت كل شهش، لزلك نذعوا مصخخذمي الجامعت  املصخفيذً

ماسس  20إلى غاًت  6262فيفشي  62شب من مكخب هيكل الدصيير للخوكيع على كشاس الخصم من جاسيخ الخل ،اشمائهم

 ( خش في الترجيبآ بمصخفيذع يض املخخلف عن الخوكيحعو  يخمشجال آلا  سج هزهاخ).6262
 

 الركم الللب ,الاصم الصىف مكان العمل صبب الضلفت

 1 بىغربي  دمحم اشخار معهذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت 13

 2 م فاًسةدلهى  موظفت آلاداب واللغاث صلفيت مرض

 3 رابحي عمرو  أشخار آلاداب واللغاث صلفيت مرض

 4 زعبار عيدة أشخارة كليت العلوم والعلوم الخطبيليت صلفيت مرض

 5 شداوي لعربي عامل سئاشت الجامعت صلفيت مرض

 6 لعشاش دمحم اشخار كليت الحلوق والعلوم الصياشيت صلفيت مرض

 7 هطال هجمت موظفت كليت علوم الطبيعت والحياة صلفيت مرض

 8 خيىن  عمر   اشخار كليت الحلوق والعلوم الصياشيت 0203الحج  

 9 عسوق دمحم بللاصم  اشخار العلوم والعلوم الخطبيليت 0203الحج 

 20 حغرين  عبد الرحمان اشخار كليت علوم الطبيعت والحياة السواج

 26 شبىب شبىب عامل آلاداب واللغاث السواج

 10 حيدوش ي عاشىر   أشخار ليت العلوم  الاكخصادًت والخجاسيت ك شراء مضكن

 11 العبداوي فاطيمت السهراء موظفت املكخبت املشكزيت شراء مضكن

 12 العمري  هسيهت اشخارة كليت علوم الطبيعت والحياة شراء مضكن

 13 أوجفاث  ًىصف اشخار كليت الحلوق والعلوم الصياشيت شراء مضكن

 14 اوشن  جميلت أشخارة العلوم  الاجخماعيت والانصانيت كليت شراء مضكن

 15 باهي  مىلىد موظف سئاشت الجامعت شراء مضكن

 16 بكري حىريت اشخارة كليت العلوم والعلوم الخطبيليت شراء مضكن

 17 بلحجار همال موظف سئاشت الجامعت جرميم مضكن

 18 بللاصمي الىيسة موظفت سئاشت الجامعت شراء مضكن

 19 بليلي عبد الفخاح موظف سئاشت الجامعت شراء مضكن

 21 جدو ليلى موظف كليت العلوم والعلوم الخطبيليت شراء مضكن

 22 ذًاب جفال  ذهبيت موظفت كليت الحلوق والعلوم الصياشيت شراء مضكن

 23 رحماوي حليمت  موظفت معهذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت شراء مضكن

 24 صرور  همال موظف نيابت سئاشت الج اء مضكنشر 
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 25 س ي ًىصف اصامت  موظف  كليت العلوم  الاجخماعيت والانصانيت شراء مضكن

 27 شدري معمر  رشيدة اشخارة كليت العلوم  الاجخماعيت والانصانيت شراء مضكن

 28 شعبان  صاميت موظفت كليت العلوم والعلوم الخطبيليت شراء مضكن

 29 طالب جمال موظف سئاشت الجامعت ضكنشراء م

 30 فاس ي عبد الرخمان موظف كليت العلوم  الاجخماعيت والانصانيت شراء مضكن

 31 فرهي حضين موظفت سئاشت الجامعت شراء مضكن

 32 كريش  عصام أشخار العلوم والعلوم الخطبيليت شراء مضكن

 33 ىاري عسالدًنلع اشخار كليت العلوم والعلوم الخطبيليت شراء مضكن

 34 لىوي  فريدة اشخارة كليت الحلوق والعلوم الصياشيت شراء مضكن

 35 مبارن  صارة موظفت كليت العلوم  الاكخصادًت والخجاسيت  شراء مضكن

 36 مخخاري صليم اشخار كليت العلوم والعلوم الخطبيليت شراء مضكن

 37 مداحي  فيصل موظف آلاداب واللغاث شراء مضكن

 38 مىالهىم  هميليت موظفت كليت العلوم  الاكخصادًت والخجاسيت  اء مضكنشر 

 39 اصعد فريدة  موظفت كليت العلوم  الاجخماعيت والانصانيت بىاء مضكن

 40 خابر همال أشخار كليت العلوم  الاجخماعيت والانصانيت بىاء مضكن

 41 صالمي  اصماعيل موظف معهذ جكنولوجيا بىاء مضكن

 42 كارو محمىد موظف آلاداب واللغاث ضكنبىاء م

 43 مضران صىفيان عامل سئاشت الجامعت بىاء مضكن

 44 معطاوي  مىس ى اشخار كليت العلوم  الاجخماعيت والانصانيت بىاء مضكن

 45 اهضاش صعيد موضف  سئاشت الجامعت جرميم مضكن

 46 كاش صميرأًت ع أشخار كليت العلوم  الاكخصادًت والخجاسيت  جرميم مضكن

 47 بلهىط  براهيم أشخار كليت الحلوق والعلوم الصياشيت جرميم مضكن

 48 بىمعسة رابح موظف  كليت الحلوق والعلوم الصياشيت جرميم مضكن

 49 جالب حضين  عامل معهذ جكنولوجيا جرميم مضكن

 50 جىادي هريمت موظفت كليت العلوم  الاجخماعيت والانصانيت جرميم مضكن

 51 حبيش علي أشخار كليت العلوم  الاكخصادًت والخجاسيت  جرميم مضكن

 52 حدًد ليىدة موظفت كليت العلوم  الاكخصادًت والخجاسيت  جرميم مضكن

 53 حدًىش حىريت موظفت كليت علوم الطبيعت والحياة جرميم مضكن

 54 حمبلي صىفيان موظف سئاشت الجامعت جرميم مضكن

 55 حميش ي جمال عامل حلوق والعلوم الصياشيتكليت ال جرميم مضكن

 56 حيدرة صباح موظف معهذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت جرميم مضكن

 57 خيري أحمد عامل العلوم والعلوم الخطبيليت جرميم مضكن

 58 دوداح علجيت أشخار كليت العلوم  الاجخماعيت والانصانيت جرميم مضكن

 59 دًاب جفال  وعيمت موظفت شت الجامعتسئا جرميم مضكن

 60 ربيع هصيرة أشخارة كليت الحلوق والعلوم الصياشيت جرميم مضكن

 61 رهاي عس الدًن عامل العلوم والعلوم الخطبيليت جرميم مضكن

 62 زاوي عبد الضالم أشخار معهذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت جرميم مضكن

 63 صاس ي عبد العسيس  أشخار ذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيتمعه جرميم مضكن

 64 شابي هبيل عامل آلاداب واللغاث جرميم مضكن

 65 شارف رابح عامل سئاشت الجامعت جرميم مضكن

 66 شراب ربح موظفت معهذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت جرميم مضكن
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 67 طراد جىفيم اشخار وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت معهذ  علوم جرميم مضكن

 68 غربي فاطيمت موظفت كليت علوم الطبيعت والحياة جرميم مضكن

 69 كطاف شريفت موظفت كليت العلوم والعلوم الخطبيليت جرميم مضكن

 70 لىوي هصيرة  أشخارة كليت الحلوق والعلوم الصياشيت جرميم مضكن

 71 مىصىري هبيل اشخار علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت  معهذ جرميم مضكن

 72 هالل ربيعت موظفت كليت الحلوق والعلوم الصياشيت جرميم مضكن

 73 ولد كاصم ًىصف عامل آلاداب واللغاث جرميم مضكن

ىت موظفت كليت علوم الطبيعت والحياة دون صبب  74 بن زيخىن صبًر

 75 بن علدي فريدة موظفت لعلوم الخطبيليتكليت العلوم وا دون صبب

 76 بىدالل عسيسة موظف كليت العلوم والعلوم الخطبيليت دون صبب

 77 بىراوي فريدة موظف كليت علوم الطبيعت والحياة دون صبب

 78 بىمعسة دمحم عامل سئاشت الجامعت دون صبب

 79 رزاقجىابري عبد ال أشخار كليت العلوم والعلوم الخطبيليت دون صبب

 80 حضين فخيحت أشخارة آلاداب واللغاث دون صبب

 81 حماوي ابراهيم أشخار معهذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت دون صبب

 82 حمالوي هصر الدًن عامل سئاشت الجامعت دون صبب

 83 رزيم فخيحت موظف كليت علوم الطبيعت والحياة دون صبب

 84 صيد مفيدة موظف لعلوم الخطبيليتكليت العلوم وا دون صبب

 85 طاًر ريمت موظفت سئاشت الجامعت دون صبب

 86 عىتر رابح عامل كليت العلوم والعلوم الخطبيليت دون صبب

 87 عىادي زهرة موظف معهذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت دون صبب

 88 صميىتعىادي ًا موضفت كليت علوم الطبيعت والحياة دون صبب

 89 عياد حميد عامل كليت العلوم والعلوم الخطبيليت دون صبب

 90 فاس ي رشيدة موظف معهذ  علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيت دون صبب

 91 كرين  هريم موظف سئاشت الجامعت دون صبب

 92 كطاف رزيلت موظفت كليت العلوم والعلوم الخطبيليت دون صبب

 93 لهىاس ي صيهام موظف علوم وجلنياث  النشاطاث بالبذنيت وسياضيتمعهذ   دون صبب

 94 مدربل حضعدًت موظف كليت علوم الطبيعت والحياة دون صبب

 95 مضلم صباح موظف كليت العلوم والعلوم الخطبيليت دون صبب

 

د إلا وأاي اصخفضار حالت في    bouira.dz-univ@cos  : :الخدماث الاجخماعيت تلكترووي للجىطعن ًخم ارصاله عبر البًر

  اًداعه لدي مكخب الخىظيم لرئاصت الجامعت.و أ

mailto:cos@univ-bouira.dz

