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قرار اللجنةاإلسم و اللقبرقم التسجیلالترتیب
1D199234715ناجحكربوع  خلیف
2D20044045425ناجحیونس  رحیمة
3D20114000243ناجحالعلمي  لبنى
4D20085035617راسبسویكي  صباح
5D20135029518راسبرحماوي  عماد الدین
6D20094006632راسبحزام  زھور
7D20085046588راسبجدیدي  عتیقة
8D1999936830راسبیحي  دبري
9D1994354143راسبشریف  تركیة
10D20105037997راسبمعمري  مبارك
11D20125035808راسبھاللي  لطفي
12D20105026750راسبجواد  دنیا دالل
13D201335040899راسبقبول  حیاة
14D20105035708راسبزیدي  نسمة
15D2002722395راسبقنون   فادیة
16D201334032035راسببراھیمي  إیمان
17D20085003978راسبلوناسة  سھام
18D199419366راسبناجي  امال
19D20115029561راسبالغربي  كریمة
20D2002440857راسبناجي  حسین
21D2006943830راسبجنان  الحاج
22D20135036183راسبسالم  خولة
23D20125037595راسبقوطار  محمد
24D20115011849راسبزیاني  جمیلة
25D20095004994راسبحساني  وفاء
26D20125037458راسبلعیاضي  رتیبة
27D20044055308راسبخلیفة   حمزة
28D20115029359راسببن سمارة  رزیقة

وزارة التعلیــم العـــالي و البحـــث العلــــمي



29D20115025632راسببرجي  عبد الحكیم
30D20044053494راسبولید  تركي
31D20125040943راسبعكادي   رضوان
32D20095034396راسبشعمبي  عبد القادر
33D2002439770راسبدقاشي  حمیدة
34D20115037157راسبعمراوي  عادل
35D201335060302راسببوقفة  شھرزاد
36D20085047406راسبحمدي  منال
37D20074069103راسبتیتي  حنان
38D20105026709راسبشمار  خدیجة
39D20124030536راسبمسالي  مالك
40D20135033287 راسبحامدي  نعیمة
41D2002440356راسبلوصیف  كریم
42D20116015479راسببوداب  صبرینة
43D2000429630راسبسلطاني  وسیلة
44D201335037705راسبزھانة  عائشة
45D20125046540راسبدایلي  زین العابدین
46D201334024646راسبعبد السالم  المیة
47D20085020006راسبعبد الجلیل  بن صوشة
48D20064090009 راسبالشین  عبد الحلیم
49D20064026612 راسبرجوح  نادیة
50D20105027343راسبدقاشي  كریمة
51D1997453676راسببن عیسى  مراد
52D20121028598راسبتیسمالن  صبرینة
53D20064033315راسبفیاللي  سارة
54D2001443855راسبلیندة  بن ذیب
55D201335037837راسبعنقر  آمنة
56D20129053984راسبتقار  علیة
57D2013167252غائبسنوسي  عیاشي
58D201339059141غائبعتوسي  حفناوي
59D20074034808غائببولقرع  محمدعبدو
60D20124068176غائببوزاعة  نھاد
61D20054115281غائبسغیري  وھیبة
62D2002424642غائبمساعدیة  نجمة
63D20135015337غائببیطام  سلیم
64D20125021577غائبقیشاح  عتیقة
65D199381611غائبقناني  الطیب
66D20089039774غائببن عطاهللا  محمد األمین
67D20049046365غائبعریبي  میلود
68D2008905226غائبتلي  حفصة



69D20089054507غائبموم  یمینة
70D20129056558غائبعلي  غریب
71D2002931305غائببالطیب  خالد
72D2000936329غائبحمزة  دوش
73D1997433245غائبعلواني  فیروز
74D1994335969غائببالة  عبد الكریم
75D1995369غائبمكي  محمد
76D201339048645غائبلمقدم  وفاء
77D1992399188 غائبعبعوب   محمد العید
78D20114016661غائببراھمیة  صالح
79D20064029876غائبفاضل  فایزة
80D20054033075غائبمخلوفي  سعاد
81D20125015752غائبعیساني  یاسمینة
82D2000411493غائببن السعدي  عزوز
83D2002446449غائبمناني  توفیق
84D2002487160غائبمرزوق  یاسمینة
85D20085042121غائبحمالوي  عبدالحق
86D20085047963غائبحرزهللا  فؤاد حسن
87D20075057180غائبعتروس  عزیزة
88D20116015133غائبأمال  نصیبي
89D20109014222غائبعسالي  الطیب
90D20129030560غائبھدروق  رقیة
91D20089038342غائبسلطاني  فایزة
92D20109039896غائبعبد المحسن  رحماني
93D20139040238غائبیوسف  برقیقة
94D2002929283غائبالوازن  عبدالرؤوف
95D2002931852غائبسعداوي  محمد الحبیب
96D200441017غائببن مختار  موسى
97D2000424944غائبخطاف  بوبكر
98D20075111099غائبطیب باي  آمال
99D20088055197غائبدراویش  الطیب
100D1997820879غائبحریز بكار  سعد
101D20124036724 غائبلموسي  جلیلة
102D198932601354غائبملیاني  یاسین
103D2001941176غائبمرابط  محمد أسامة
104D20112017540غائبتسامدة  محمد
105D201335029212 غائبسویكي   صوفیا
106D20084054209غائببوزكري  رشدي
107D2000424131غائبزمولي  صوریة



108D20115018660غائببورقوش  سعاد
109D20115034025غائبحسني  علي
110D20125037515غائبلھاللي  شعیب
111D20095034068غائبقرفي  كنزة
112D20116039996غائبغزال  خالف
113D20086060946غائبلطیفي  عبدالرزاق
114D20109017151غائبكیحول  معمر
115D20109031096غائبحرزهللا  منیر
116D20119043208غائبمضو  محمد علي
117D20049049722غائببوحامد  محمد نجیب
118D20069049787غائبزغوان  قیس
119D20049057134غائبحمیة  حیدر
120D2000912825غائبخلیل  محمد
121D2001933068غائبعلقمي  عبد اللطیف
122D2002950305غائبعزاوي  عبد المجید
123D200339042533غائبوثیق  أم الخیر
124D1997451993غائبدھان  رابح
125D20039035419غائبببة  الحاج

 بسكـــرة في  :  

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم 

P=3 عدد المناصب المفتوحة


