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 المالحظة الرتبــــــــة اإلســــــم واللقــــــب الرقم

 حالة  إنتداب أستــــــــاذ  ريحان الشريف 01

  أستــــــــاذ  هوام جمعة 02

  أستــــــــاذ جاوحدو رضا 03

  أستــــــــاذ بن ثابت علي  04

  أستــــــــاذ بن عمارة منصور 05

  -أ-أستـــاذ محاضر قسم  بومزايــــد  إبراهيــــم 06

  أستـــاذ محاضر قسم "أ" برجــــــم   حنــــــان  07

  ـاذ ــــــــــــــــأستــ داحــــــــــي عمار  08

  أستـــاذ محاضر قسم "أ" خيـــــاري  زهيـــــة 09

  أستـــاذ محاضر قسم "أ" سماش كمال 10

  أستـــاذ محاضر قسم "أ" يلرباع الها 11

  أستاذ محاضر قسم "أ" شــــــاوي  شافيـــــة 12

  أستاذ محاضر قسم "أ" عنان فاطمة الزهراء 13

  محاضر قسم "أ" أستاذ غفــوري  ليـــــــلى 14

  أستاذ محاضر قسم "أ" بن قارة إيمان 15

  "أأستـــاذ محاضر قسم " لعيــــوني  الزبيــــر 16

  أستاذ محاضر قسم "ب" خمـــاس  حسيــــن 17

  "أأستاذ محاضر قسم " ماضي زين العابدين 18

  أستاذ محاضر قسم "ب" خـريسي  فريــــــدة 19

  أستاذ محاضر قسم "ب جليلــة  بوسعـــادة 20

  أأستاذ محاضر قسم " بوفافــــة   و د ا د 21

  أستاذ محاضر قسم "ب عيساوي  ليـــــــلى 22

  -أ-أستاذ محاضر قسم  مطــرف عواطــــف  23

إعادة إدماج بعد اإلحالة على  أستاذ محاضر قسم "ب بوزيدي دارين 24

 اإلستيداع

  أأستاذ محاضر قسم " أحمودة وفاء 25

  اأستاذ محاضر قسم " أوضايفية لميــــــاء 26

 



 

 

 

 

 

  -أ -أستاذ محاضر قسم  هوام لمياء 27

  أستاذ محاضر قسم "ب برحايل هاجر 28

 - أ-للترقية استاذ محاضر  أستاذ محاضر قسم "ب بومود إيمان 29

  -أ -أستاذ محاضر قسم  كحول محمد يزيد 30

  -أ -أستاذ محاضر قسم آسيا جنوحات 31

  أستاذ محاضر قسم "ب زويد زهرة 32

  أستاذ مساعدقسم "أ" العيسـوب فــــــــؤاد 33

 اإلستيداع/حيلت عأ أستاذ مساعدقسم "أ" براهميــة   مريــــم 34

  -ب-محاضرقسم  أستاذ ضواويــة  سعيــدة  35

  -ب-محاضرقسم  أستاذ قوســـي  سميــــــرة  36

  -ب-محاضرقسم  أستاذ جفـــــال  وردة  37

  أستاذ مساعدقسم "أ" بوريــبصبرينـــة 38

 لإلحالة ع/ اإلستيداع -ب-محاضرقسم  أستاذ  بولحبالزوبير 39

  أستاذ مساعد قسم "أ" سالمـي    منيـــــــر 40

  أستاذ مساعد قسم "أ خطاب مهدي 41

  -ب-محاضرقسم  أستاذ  دالل فيصل 42

  -ب-محاضرقسم  أستاذ  سوسة بدر الدين 43

  -ب-محاضرقسم  أستاذ  ناصري وهيبة 44

  -ب-محاضرقسم  أستاذ  حاج علي عدنان 45

  أستاذ مساعد قسم "أ بوفطيمة فاروق 46

   -ب-محاضرقسم  أستاذ آيت بارة مريم 47

  -ب-محاضرقسم  أستاذ صالحي محمد يزيد 48

  -ب-محاضرقسم  أستاذ مقراني هاجر 49

  -ب-محاضرقسم  أستاذ عفا فبلعرج 50

 توظيف جديد / متربص -ب  -أستاذ مساعد قسم  قريد صباح 51

  -ب-محاضرقسم  أستاذ بوصبع هناء 52

  -ب-محاضرقسم  أستاذ مدان نها دح 53



  أ–أستاذ مساعد قسم  واس كريمة حبن  54

  أ–أستاذ مساعد قسم  عزوي هارون  55

  ب-محاضرقسم  أستاذ سليماني منيرة 56
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