
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الــعــامـــــة  المـانـة
السـاتذة   المستخدمين مصلـحـة

السـم  الرقم و الـمـيـلد اللـقـب مـلحـظـاتالـقـسـمتــاريـخ

العـزيـز   1 عبد الـعـربـيـة 30/08/1971نـقـبيل اللــغــة

راضـيـة  2 الـعـربـيـة 01/08/1979صـحـراوي اللــغــة

عـواطـف  3 الـفـرنـسـيـة 02/07/1975كــبـور اللـغـة

وهـيـبـة  4 الـفـرنـسـيـة 16/04/1985عـشـيـلي اللـغـة

دالـيـا  5 عتيقة الـفـرنـسـيـة 16/02/1976لـعـروس اللـغـة

أمـيـنـة  6 الـفـرنـسـيـة 24/08/1985جــنــان اللـغـة

زوبـيـر 7 الـفـرنـسـيـة 16/09/1983يـحـيـاوي اللـغـة

سـهـيـلـة  8 الـفـرنـسـيـة 04/12/1974زيــادة اللـغـة

أسـمـاء  9 الـفـرنـسـيـة 24/01/1982قــاســي اللـغـة

خـولة   10 أمينة لحـلوح الـفـرنـسـيـة 13/12/1985بن اللـغـة

نجية   11 الـفـرنـسـيـة 07/09/1983بـسـطـانـجـي اللـغـة

أمـيـنـة  12 النـجـلـيـزيـة 26/07/1985دخـمـوش اللـغـة

مونـيـة 13 النـجـلـيـزيـة 30/06/1978بـلـونـيـس اللـغـة

مــنــال  14 النـجـلـيـزيـة 03/03/1982مــولم اللـغـة

سـمـيـر  15 علوم الجغرافيا والطوبوغرافيا14/07/1974عـطـلوي

المجـيد   16 عبد علوم الجغرافيا والطوبوغرافيا25/10/1969مفـتـاح

الـحـاج  17 علوم الجغرافيا والطوبوغرافيا07/04/1978بـوزيـانـي

الدين   18 صلح علوم الجغرافيا والطوبوغرافيا15/11/1984سـعـدوني

إسـمـهـان  19 علوم الجغرافيا والطوبوغرافيا02/06/1980كـريـش

تواتي   20 محـمد علوم الجغرافيا والطوبوغرافيا03/11/1981مدربـل

أحـلم   21 مـرخـي اللـكــتــرونـيـك09/04/1970بن

العـالي   22 عبد اللـكــتــرونـيـك10/02/1979صـاولي

سـهـام   23 قـــودة اللـكــتــرونـيـك30/08/1983بن

فـيـروز  24 الميكانيكـية 24/03/1972بـورويـس الهـنـدسـة

حـفـيظة  25 الميكانيكـية 26/06/1979بوشـلغـم الهـنـدسـة

نـاديـة  26 الميكانيكـية 14/06/1970فــريـوي الهـنـدسـة

سـمـيـرة  27 الـنـقــل 08/05/1972بـلـهـور هـنـدسـة

فــؤاد  28 الـنـقــل 24/01/1983قــردوح هـنـدسـة

قـسـنـطـيـنـة   1جـامـعـة
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الديـن   29 نـور الـنـقــل 23/12/1983عـزام هـنـدسـة

فـاطـمـة  30 الـنـقــل 25/05/1973حــداد هـنـدسـة

فــريـد  31 الـنـقــل 29/06/1966قــاسـي هـنـدسـة

هــاديـة  32 الـنـقــل 07/06/1970شــريــد هـنـدسـة

مـونـيـة   33 الـكــيــمــيــاء29/05/1979قـرقـوري

حـدة   34 الـرأس الـكــيــمــيــاء13/01/1981سـمـين

لـويـزة  35 الـكــيــمــيــاء15/05/1986شـوقـيـات

وردة  36 الــفــيــزيــاء14/08/1982دارنـــفـــاد

زهـيـرة  37 الــفــيــزيــاء19/01/1981بلـعـمـري

سـفـيان  38 الــفــيــزيــاء04/08/1977طـواهـري

سـعـاد  39 الــفــيــزيــاء27/07/1981ســعــدي

منـيـر  40 الــفــيــزيــاء22/12/1972سـاحـلـي

مـنـى  41 الــريــاضــيــات21/03/1987بـوعـريــوة

الديـن   42 خير الــريــاضــيــات06/09/1985بلـعـكروم

مريم   43 فـايزة عبدون التطبيقيـة 15/11/1986بن البـيـولوجـيـا

إيـنـاس  44 التطبيقيـة 05/09/1986بـلـيـل البـيـولوجـيـا

لونيس  45 خوجة التطبيقيـة 02/11/1980يوسـف البـيـولوجـيـا

صونية  46 التطبيقيـة 02/09/1982بوجـمـعـة البـيـولوجـيـا

صـابـر  47 التطبيقيـة 03/02/1986مـسـعـودي البـيـولوجـيـا

أسـمـاء  48 التطبيقيـة 03/07/1985لـطـرش البـيـولوجـيـا

أسـمـاء  49 التطبيقيـة 19/11/1986مـصـبـاح البـيـولوجـيـا

ليـنـدة  50 التطبيقيـة 06/10/1976عـيـسـاوي البـيـولوجـيـا

ســارة  51 التطبيقيـة 10/02/1986نـمـوشـي البـيـولوجـيـا

أحـسـن  52 التطبيقيـة 08/01/1978الـعـتـلـي البـيـولوجـيـا

سـنـاء  53 التطبيقيـة 02/02/1974حــريــش البـيـولوجـيـا

أمـيـرة  54 التطبيقيـة 27/09/1985غــربــوج البـيـولوجـيـا

فـؤاد  55 التطبيقيـة 28/09/1977بـوعـيـشـة البـيـولوجـيـا

المـجـيـد  56 عبد التطبيقيـة 27/01/1976هـامـل البـيـولوجـيـا

بـاديس  57 الـعـام 03/03/1981بومــزبـر الـقـانـون

فـيروز  58 الـعـام 26/09/1983بوشـريـخـة الـقـانـون

إبـتـسـام  59 الـعـام 24/09/1984حـاجـي الـقـانـون

جـمـيـلة  60 الـعـام 22/04/1984حـركـاتـي الـقـانـون

دلـيـلـة  61 الـعـام 23/10/1986بـعـوش الـقـانـون

نـوال   62 لـحـرش الـعـام 19/03/1985بن الـقـانـون

خـالـد  63 الـخـاص 14/06/1984جــرونــي الـقـانـون

إبـراهـيـم  64 الـخـاص 11/08/1981غـربي الـقـانـون



فـيـصـل  65 الـخـاص 06/02/1976رمــون الـقـانـون

فــؤاد  66 الـخـاص 14/05/1982بـوصـبـع الـقـانـون

إيـمـان  67 غـذائـية 26/08/1986لـعـايـب تـكـنـولوجـيا

حـيـاة  68 غـذائـية 30/09/1986بوركــوة تـكـنـولوجـيا

وهـيبة  69 غـذائـية 12/01/1984فــالــق تـكـنـولوجـيا

صـلـيحة  70 غـذائـية 28/03/1986جـبـالـي تـكـنـولوجـيا

الدين   71 زيـن غـذائـية 01/07/1986سـعـودي تـكـنـولوجـيا

ناديـة  72 غـذائـية 17/06/1978بـشـتـارزي تـكـنـولوجـيا

وردة  73 الـعـيـادي  15/02/1980طــريــفــة قـبـل مـا

شـهـرة  74 الـعـيـادي  03/04/1982بوشـمـنـي قـبـل مـا

أسـمـاء  75 الـعـيـادي  13/09/1982لـحـلـح قـبـل مـا

مـريـة  76 الـعـيـادي  21/06/1981فـرحــات قـبـل مـا

سـعـاد   77 سـعـيـد الـعـيـادي  13/06/1973بن قـبـل مـا

عـائـشـة  78 الـعـيـادي  08/11/1980عـيـادي قـبـل مـا

آسـيـا  79 الـعـيـادي  04/07/1978وشـتـاتـي قـبـل مـا

عـمـار   والطوبوغرافيا  14/10/1964بــركــات الجغرافيا المعني أمضى محضر التنصيب ثمعلوم
تنازل عن المنصب


	Feuil2

