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 المالحظة  الرتبــــــــة اإلســــــم واللقــــــب الرقم

  أستــــــــاذ  ماضي بلقاسم   01

  أستــــــــاذ  شطاب نادية   02

  أستـــــــاذ  زغيب شهرزاد  03

 أحيلت على التقاعد  اذ ـــــــأست ثاليجيةنوة  04

  اذـــــــأست خاوة ناجي  05

 لإلحالة على التقاعد  أستـــــــاذ منصوري عبد هللا   06

  أستـــــــاذ شبيرة بوعالم عمار   07

  أستـــــــاذ حمداوي الطاوس  08

  أ –أستاذ مساعد قسم  حاجي رفيقة  09

  -أ–محاضر قسم   أستاذ  سالمي جمال   10

  -أ–أستاذ محاضر قسم   نابت إبراهيم  11

  أستاذ  صالحي عبد القادر  12

  أستاذ  بوريش هشام  13

إعاد اإلدماج بعد اإلحالة  -أ–أستاذ محاضر قسم   لبو محمد لمين  14

 على اإلستيداع

  -أ–أستاذ محاضر قسم   بوصنوبرة علي  15

  -أ–محاضر قسم   أستاذ  رمضاني لطفي  16

  -ب –أستاذ محاضر قسم   موله عبد هللا  17

  -أ–أستاذ محاضر قسم   لكحل نبيلة  18

  -ب –أستاذ محاضر قسم   عياري امال  19

  أ –أستاذ محاضر قسم   شليحي إيمان  20

  -أ–أستاذ محاضر قسم   بوشنقير إيمان  21

  -أ–أستاذ محاضر قسم   بن معزو محمد زكريا  22

  -أ–أستاذ محاضر قسم   قصابي إلياس  23

  ب –أستاذ محاضر قسم   لونيسي لطيفة  24

  أ–أستاذ محاضر قسم   عفيف هناء 25



  أ–أستاذ محاضر قسم   بارة سوهيلة  26

  ب –أستاذ مساعد قسم  والي مريم  27

  أ –أستاذ مساعد قسم  عويسي وردة 28

  أ –أستاذ مساعد قسم  شابي حليمة  29

  ب –أستاذ مساعد قسم  عبد العزيز قرفي  30

  -ب -محاضر قسم أستاذ  شوالي صالح  31

  -ب -محاضر قسم أستاذ  ولهي وردة  32

  أ –أستاذ مساعد قسم  لتيم حياة  33

  أ –أستاذ مساعد قسم  مسعودان كمال  34

  -ب -محاضر قسم أستاذ  بوالقدرة نزيهة  35

  -ب -محاضر قسم أستاذ  صالحي فتيحة   36

  -ب -محاضر قسم أستاذ  عريج وليد  37

  -ب -محاضر قسم أستاذ  نوي حياة   38

  -ب -محاضر قسم أستاذ  صيد نوال   39

  أ –أستاذ مساعد قسم  ى بو نعيجة نجو 40

  -ب -محاضر قسم أستاذ  فتني مايا  41

  -ب -محاضر قسم أستاذ  بلعادي عمار 42

  -ب -محاضر قسم أستاذ  بشكر إلهام  43

  -ب -محاضر قسم أستاذ  بوشوك سناء   44

  -ب -محاضر قسم أستاذ  دريس خالد  45

  -ب -محاضر قسم أستاذ  قوري فيصل   46

  -ب -محاضر قسم أستاذ  سيساوي مراد  47

  -أ-محاضر قسم أستاذ  حازم حجلة سعيدة 48

  -ب -محاضر قسم أستاذ  ذباح حسين  49

  -ب -محاضر قسم أستاذ  صالحي صبرينة  50

  أ –أستاذ مساعد قسم  خدادمية آمال 51

  أ –أستاذ مساعد قسم  باحمد عبد الغاني  52

  ب –أستاذ مساعد قسم  قراش عمر 53

  ب –أستاذ مساعد قسم  عجمي سارة  54

  -ب -محاضر قسم أستاذ  زوايدية أفراح  55

  -ب-محاضرقسم  أستاذ أبوبكر خالد  56



 2019تكفل  -ب-محاضرقسم  أستاذ سريدي سمية   57

  -ب-محاضرقسم  أستاذ حمزة زكريا  58

  -ب-محاضرقسم  أستاذ مرابط فوزي   59

  –أستاذ مساعد قسم  بدير المية  60

  معاون التعليم  لوامي عمار     61
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


