
 الرقم

التسلسلي

 السجل في التسجيل رقم

الخاص
فيه المشاركة المراد التخصصالميالد تاريخالمترشح لقب و إسم

1rec20181035982التخصصات كل/الرياضيات1987/09/22حمزة بيبي 

2rec20181035469التخصصات كل/الرياضيات1990/02/23رافع شودار 

3rec20181035492التخصصات كل/الرياضيات1987/10/02أمين محمد حمرة 

4rec20181035572التخصصات كل/الرياضيات1988/02/01نسيم  محند نايت 

5rec20181035198التخصصات كل/الرياضيات1991/04/11صالح جياللي 

6rec20181035223التخصصات كل/الرياضيات1989/11/07فيصل شريف 

7rec20181035930التخصصات كل/الرياضيات1991/05/13وليد زنتار 

8rec20181035733التخصصات كل/الرياضيات1991/02/06أيوب قماري 

9rec20181035579التخصصات كل/الرياضيات1991/01/19يزيد قواري 

10rec20181035547التخصصات كل/الرياضيات1984/04/04محمد بوقرة 

11rec20181035749التخصصات كل/الرياضيات1991/05/09حسين طاير 

12rec20181035256التخصصات كل/الرياضيات1979/07/31براهيم مجاهدي 

13rec20181045347التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1990/06/30وائل شطبي

14rec20181041218التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1986/02/15خالد فراجي

15rec20181046127التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1987/11/21إبراهيم دحماني

16rec20181046126التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1987/08/01مداني حجاب

17rec20181045278التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1987/06/28إلياس موسعي

18rec20181040365التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1990/02/28حمزة رواق

19rec20181040228التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1990/02/02الدين عماد سلماني

20rec20181045393التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1990/05/05الحليم عبد عيد

21rec20181045807التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1988/05/27عامر بوالعينين

22rec20181045592التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1987/02/20محمود حاجي

23rec20181040481التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1982/03/28المجيد عبد لطرش بن

:المقبولة الترشح ملفات: أوالً



24rec20181040638التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1988/02/01الكريم عبد باشا حمدي

25rec20181045438التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1989/05/24عثمان إيت

26rec20181045658التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1989/03/27محفوظ جعجو

27rec20181045242التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1989/04/22نبيل مانع

28rec20181040359التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1982/01/12أحمد مهدي بن

التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1986/07/01بالل بولجمر//29

30rec20181046022التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1983/07/16الكريم عبد نمر

31rec20181045568التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1980/09/26عصام راشدي

32rec20181046119التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1985/10/30الحسين وقاد

33rec20181046060التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1987/04/01محمد قوران

34rec20181040440التخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسيير1987/02/02فهمي تومي

35rec20181055231صناعية صيانة/إلكتروميكانيك1964/08/09محمد دقيش

36rec20181066108إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1989/05/29دحو زريقات حمزة

37rec20181065672إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1987/10/24امينة زلماط

38rec20181065497إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1986/01/26فريد حجريوة

39rec20181065217إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1989/12/11خالد يحي بن

40rec20181065495إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1988/08/29الدين جمال فقير

41rec20181060038إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1987/06/27القادر عبد بلبولة

42rec20181065384إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1989/01/29الكريم عبد شميدي

43rec20181065553إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1989/04/26عمران بن عليق

44rec20181066090إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1988/04/04عمر فزازي

45rec20181065484إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1988/03/27ادريس العلوي بن

46rec20181066035إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1988/12/23القادر عبد ضحاك

47rec20181065732إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1983/10/03فيصل كراتيمة االطرش

48rec20181065703إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1988/11/18فايزة قداري

49rec20181065487إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1988/11/28حكيمة مصطفاوي



50rec20181066017إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1986/09/18حامد بوخاري

إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1989/01/08الدين جمال تركي//51

52rec20181065451إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1984/03/17محمد تسبية

53rec20181060187إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1965/10/07الكريم عبد شاكر

54rec20181061195إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1983/09/19محمد مومنة

55rec20181063064إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1985/01/29احمد عزوم باهي

56rec20181060155إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1987/09/29فيروز ريم القوي عبد

57rec20181066086إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1985/01/01كريمة مراح

58rec20181066097إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1987/04/05نسيمة بورحلة

59rec20181060816إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1986/12/13احمد بوروينة

60rec20181061181إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1981/04/13عزالدين خاطي

61rec20181061759إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1984/11/04أحمد دريس

62rec20181065200إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1987/08/10أبوبكر عباس

63rec20181065391إلكتروتقني/إلكتروميكانيك1985/05/17حسام قيه

64rec20181070299آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1983/10/06المؤمن عبد إخلف

65rec20181075943آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1988/08/09بلقاسم بخيتي

66rec20181074584آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1982/06/20مختار يمينة بن

67rec20181075396آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1983/04/04القادر عبد شريف بن هللا عبد

68rec20181071800آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1982/12/06حبيب هني بو بن

69rec20181075893آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1981/10/15عيسى مكسي



70rec20181075838آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1986/06/16مريم مناد

71rec20181075385آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1978/11/27حبيبة هواري

72rec20181075662آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1990/06/23جلول عاشور

73rec20181075623آلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك1987/08/18حسين بشري

74rec20181085908اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1988/09/27سارة ممشاوي

75rec20181085914اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1986/07/07محمد مسعودان

76rec20181086061اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1990/10/27هشام بالد شيخ

77rec20181085770اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1991/09/01إيمان شيعلي

78rec20181085265اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1985/03/29وسيلة مولسهول

79rec20181085648اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1989/09/20الدين شمس محمد واضح

80rec20181085216اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1985/07/24بهيجة بوقناديل

81rec20181085187اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1988/10/14الرشيد هارون ادردور

82rec20181085491اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1989/10/28زوليخة هللا عبد بندي

83rec20181085386اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1985/05/07ياسين محمد بارودي

84rec20181080985اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت1984/05/25سميرة مصمودي

85rec20181085753اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت01-01-1989رياض مختاري

86rec20181085213اإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالت10-11-1969شعبان سومالي

87rec20181105533كيميائية هندسة/الطرائق هندسة1989/06/27هشام بودليوة

88rec20181105931كيميائية هندسة/الطرائق هندسة1983/04/19عائشة بارة

89rec20181105301كيميائية هندسة/الطرائق هندسة1984/01/16اسماء عدة

90rec20181105904كيميائية هندسة/الطرائق هندسة05-01-1991أمال مريم غالية بن



91rec20181105243كيميائية هندسة/الطرائق هندسة1990/01/04زينب برهوم

كيميائية هندسة/الطرائق هندسة1978/04/30تسعديت عواط//92

93rec20181095772التخصصات كل/فيزيـــاء1973/03/06القادر عبد مكمش

94rec20181090069التخصصات كل/فيزيـــاء1970/03/19عبدالرحمن رقاد

95rec20181090884التخصصات كل/فيزيـــاء1970/09/02رضوان فارس

96rec20181095208التخصصات كل/فيزيـــاء1986/10/09منصف عاتي

97rec20181090047التخصصات كل/فيزيـــاء1990/12/11مصعب بلعربي

98rec20181095348التخصصات كل/فيزيـــاء1986/12/19مصطفى عوايشية

99rec20181091830التخصصات كل/فيزيـــاء1984/11/20عودة شمي

100rec20181095358التخصصات كل/فيزيـــاء1988/12/06العربي فياللي

101rec20181096028التخصصات كل/فيزيـــاء1981/06/25الجليل عبد محمد تيماوي

102rec20181091233التخصصات كل/فيزيـــاء1983/08/20الرحيم عبد ناجي بن

103rec20181092788التخصصات كل/فيزيـــاء1988/05/15هللا عبد بو حمري

104rec20181095969التخصصات كل/فيزيـــاء1992/09/26إلياس عرباوي

105rec20181095738التخصصات كل/فيزيـــاء1987/10/05عيصام حيدوسي

106rec20181095669التخصصات كل/فيزيـــاء1984/12/29وليد محمد محمدي

107rec20181095560التخصصات كل/فيزيـــاء1986/04/02فتيحة زازوة

108rec20181095556التخصصات كل/فيزيـــاء1986/12/26الدين سيف منزلة

109rec20181095576التخصصات كل/فيزيـــاء1981/04/28محّمد منصوري

110rec20181095207التخصصات كل/فيزيـــاء1983/02/09محمد خالفة

111rec20181095199التخصصات كل/فيزيـــاء1987/09/25سليمان شالة

112rec20181095437التخصصات كل/فيزيـــاء1981/08/31رابح مصطفى

113rec20181095299التخصصات كل/فيزيـــاء1990/01/17الدين برهان حبه

114rec20181095383التخصصات كل/فيزيـــاء1989/06/22اسماعيل حطابي

115rec20181095360التخصصات كل/فيزيـــاء1987/12/10سوميه بلحمري

116rec20181095289التخصصات كل/فيزيـــاء1983/10/15محمد شوشاوي



117rec20181095729التخصصات كل/فيزيـــاء1973/02/28الحليم عبد  وهيبي

118rec20181096084التخصصات كل/فيزيـــاء1984/03/12حسين تزروت

119rec20181096026التخصصات كل/فيزيـــاء1981/07/01فريد عقبي

120rec20181096124التخصصات كل/فيزيـــاء1980/01/29مليكة عاشوري

121rec20181095793التخصصات كل/فيزيـــاء1986/12/18حنان نمور

122rec20181096063التخصصات كل/فيزيـــاء1978/09/30ابراهيم مزاري

123rec20181095628التخصصات كل/فيزيـــاء1985/03/02مريم سعيدي

124rec20181095433التخصصات كل/فيزيـــاء1987/04/07أمال عياد

125rec20181095758التخصصات كل/فيزيـــاء1987/11/02امال موصالي

126rec20181095252التخصصات كل/فيزيـــاء1990/06/11نبيل بلوفة

127rec20181090697التخصصات كل/فيزيـــاء1987/06/15فتحي يطو بن

128rec20181095349التخصصات كل/فيزيـــاء30-06-1981سعيد دباخ

129rec20181095961التخصصات كل/فيزيـــاء1984/09/21المومن عبد أحمد بن

130rec20181090454التخصصات كل/فيزيـــاء13-03-1980اعمر بن عرجاني

التخصصات كل/فيزيـــاء1987/09/15أمينة بوريش//131

132rec20181115946والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1988/01/13عماد حفصاوي

133rec20181115189والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1985/01/09رشيد بنينة

134rec20181115375والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1981/06/05يحي بوسالح

135rec20181115501والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1986/06/03رضوان هللا معطى

136rec20181116094والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1974/09/26كريم معمر

137rec20181115828والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1989/09/07العليم عبد دحماني

138rec20181115806والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1990/08/31امال سريدي

139rec20181115327والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1987/11/15سعاد لعضايمية

140rec20181115508والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1977/03/14نديرة شيخ بن

141rec20181115762والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1986/01/16سعاد غواسي

142rec20181110679والساحلي البحري البيولوجي التنوع/وقارية بحرية هيدروبيولوجيا1984/03/09سلماء حمدوش



143rec20181365471جزيئية بيولوجية1988/08/07سارة هنودة

144rec20181365841جزيئية بيولوجية1988/11/10فيروز براهمي

145rec20181365459جزيئية بيولوجية1985/08/15شفيقة بلحسن

146rec20181365163جزيئية بيولوجية1989/12/10سامية بوعمامة

147rec20181365636جزيئية بيولوجية1989/05/21وفاء تهامي

148rec20181375974آلي إعالم بيو1985/09/12يوسف اسماعيل أبي

149rec20181145429وبيئة ماء16-07-1980صورية حام

وبيئة ماء1985/05/01خديجة عيادي//150

151rec20181146128وبيئة ماء1983/11/15كلتوم نفيدسة

وبيئة ماء1985/01/15يسين مدكور//152

153rec20181145900وبيئة ماء1986/02/26زليخة بلعالية

154rec20181145926وبيئة ماء1988/10/11الزهرة رحيم

155rec20181145676وبيئة ماء16-07-1981محمد اسماعيل أبي

156rec20181130476وبنوك مالية محاسبة،1988/09/04أمينة طيفور محمد

157rec20181132024وبنوك مالية محاسبة،1988/01/01فاطمة فوقة

158rec20181132866وبنوك مالية محاسبة،1989/04/02سعاد الميلودي

159rec20181134686وبنوك مالية محاسبة،1988/04/13القادر عبد زواتنية

160rec20181135172وبنوك مالية محاسبة،1987/12/09نبيل قبلي

161rec20181135647وبنوك مالية محاسبة،1971/11/30كلتوم مرقوم

162rec20181135972وبنوك مالية محاسبة،02-12-1981عبدهللا قروي

163rec20181155617ومسؤولية عقود1990/08/13أمينة لرجم

164rec20181155700ومسؤولية عقود1973/03/09الزهراء فاطمة قلواز

165rec20181155412ومسؤولية عقود1979/02/26محمد تواتي

166rec20181155859ومسؤولية عقود1966/12/20مختار رزايقية

167rec20181156112ومسؤولية عقود1975/05/08بلقاسم بواشري

168rec20181155751ومسؤولية عقود1976/10/01حنان عياد

169rec20181155809ومسؤولية عقود1987/10/15لمياء حمدادو



170rec20181155944ومسؤولية عقود1987/04/29الرحمان عبد لعساكر

171rec20181156047ومسؤولية عقود1987/04/25حسن حدون

172rec20181155735ومسؤولية عقود1974/05/16صبرينة منار

173rec20181155781ومسؤولية عقود1980/01/29وسيلة جدو بن

174rec20181155757ومسؤولية عقود1990/09/18خولة بوقرة

175rec20181155801ومسؤولية عقود1977/05/29منير زياني

176rec20181155639ومسؤولية عقود1976/05/24محفوظ ملوك

177rec20181155500ومسؤولية عقود1982/01/18محمد بريبر

178rec20181155404ومسؤولية عقود1986/02/09سليمة دنيدني

179rec20181155399ومسؤولية عقود1982/08/04هجيرة بلبشير

180rec20181155777ومسؤولية عقود1981/10/06وليد علي بن

181rec20181155270ومسؤولية عقود1983/01/05عزالدين سيار

182rec20181156019ومسؤولية عقود1981/06/22نزهة شبايكي

183rec20181155541ومسؤولية عقود1978/07/21حورية غربي

184rec20181155435ومسؤولية عقود1990/10/18يوسف بسعدي

185rec20181155986ومسؤولية عقود1989/04/01العزيز عبد بضليس

186rec20181165211البنوك قانون1973/03/01القادر عبد فالق

187rec20181166055البنوك قانون1974/02/23محمد مالكي

188rec20181165589البنوك قانون1978/04/07عائشة بكار بن

189rec20181165825البنوك قانون1987/10/06شهرزاد شريقي

190rec20181176132فكرية ملكية1979/01/03السعيد محمد مزياني

191rec20181175474فكرية ملكية1987/10/27أسامة يطو بن

192rec20181175303فكرية ملكية1987/08/14سامية مهيدي

193rec20181175173فكرية ملكية1975/03/13سعد لقليب

فكرية ملكية1987/06/23فوزية هللا عبد//194

195rec20181175831فكرية ملكية1975/01/27نعيمة مرازقة



196rec20181175397فكرية ملكية1963/04/10الصديق بكر أبو مزيان

197rec20181325991الرياضي التدريب منهجية1990/07/06سومية إيكان

198rec20181196109التربوي الرياضي البدني النشاط علم1986/10/20محمد شيرة بن

199rec20181195686التربوي الرياضي البدني النشاط علم1987/05/02هللا عبد لعمش

200rec20181195400التربوي الرياضي البدني النشاط علم1989/03/16حبيبة حاجة بن

201rec20181195510التربوي الرياضي البدني النشاط علم1989/07/29فضيلة حفيظ

202rec20181206051الرياضي والتسيير اإلدارة1988/09/22فوزية العوادي

203rec20181215663عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1973/12/23خالد زيان بن

عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1984/04/22إسماعيل حيمور//204

205rec20181215496عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1983/11/10حمزة عالل بن

206rec20181210619عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1983/06/22خالد مهدي

207rec20181211059عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير2017/02/17محمد حمادوش

208rec20181215549عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1972/10/23الكريم عبد سعدودي

209rec20181211180عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1981/05/01رشيدة مزدك طاهر

210rec20181215840عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1987/06/01نعيمة خلوف

211rec20181215756عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1985/02/03مراد ماجي

212rec20181215999عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1980/07/08محمد معمر نورين

213rec20181210074عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1978/01/16حسين حراث

214rec20181215351عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1982/06/08خالد خالدي

215rec20181211219عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1984/08/16طاهر دحماني

216rec20181215795عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1985/04/03بالل بلعنتر

217rec20181215405عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1963/12/25جياللي قوادري

218rec20181215251عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1983/10/25فتحي عيسى

219rec20181210634عربية قرآنية،لغة ودراسات عربية القرآنية،لغة والدراسات القرآن،اللغة وعلوم التفسير1981/03/28الهادي عبد حمرالعين

220rec20181220463الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1978/06/16محمد مراح

221rec20181222824الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1972/10/10أحمد مزواغي



222rec20181221817الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1978/01/29ميلود بوزغادة

223rec20181221176الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1977/07/19جويدة تومي يوسف

224rec20181225956الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1986/11/11ميلود دو

225rec20181225877الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1977/01/08مليكة عثمان

226rec20181225611الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1989/10/10حفيظة المالك عبد بن

227rec20181225264الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1986/03/19نسيم حرار

228rec20181225844الخطاب وتحليل اللسان اللغة،علوم الخطاب،اللسانيات،تعليمية تحليل1984/08/22محجوبة درويش

229rec20181235768عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1978/04/23منصورية ثالث هللا عبد بن

230rec20181230951عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1981/06/02الزهرة يعقوب

عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1977/10/24فواز معمري//231

232rec20181235361عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1983/04/26نصيرة لكحل

عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1989/04/01سوسن ابرادشة//233

عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1985/10/25هاجر ظريف//234

235rec20181230216عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1963/08/19جعفر زروالي

236rec20181230144عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1974/07/17يوسف بكوش

237rec20181236103عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1980/06/06جياللي نورالدين

238rec20181235359عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1986/06/14سعاد أرفيس

239rec20181235879عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1971/09/28عائشة ملكار

240rec20181235680عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1989/05/06الزهراء فاطمة بوديسة

241rec20181236085عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1968/02/09احمد سيد جماح

242rec20181236068عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1982/01/26عمر تشيش

243rec20181230327عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1990/02/13فضيلة ختو

244rec20181235712عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1982/09/22الصمد عبد غالم

245rec20181235666عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1976/04/12سفيان ساهل بن

246rec20181235631عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1983/09/01الخير أم تجيني

عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1983/04/10حكيمة شداد//247



248rec20181236080عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1982/11/26جميلة مها سنوسي

249rec20181235320عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1977/06/09آمال شرفاوي

250rec20181245953عربي وأدب عربي،لغة الشعبي،أدب جزائري،األدب أدب1984/01/10ياسين خروبي

251rec20181240184والحداثة التراث–  المغاربي الحديث،النقد الجزائري األدب في المقارنة العربي،الدراسات األدبي النقد1989/02/03نجاة بشير

252rec20181241258والحداثة التراث–  المغاربي الحديث،النقد الجزائري األدب في المقارنة العربي،الدراسات األدبي النقد1988/02/20سالم زيان بن جلطي

253rec20181245725والحداثة التراث–  المغاربي الحديث،النقد الجزائري األدب في المقارنة العربي،الدراسات األدبي النقد1972/02/23عياد بلمهدي

254rec20181245965والحداثة التراث–  المغاربي الحديث،النقد الجزائري األدب في المقارنة العربي،الدراسات األدبي النقد30-03-1982كنزة براهيم حاج

255rec20181245923والحداثة التراث–  المغاربي الحديث،النقد الجزائري األدب في المقارنة العربي،الدراسات األدبي النقد1984/05/07فتيحة شيخ

256rec20181246115والحداثة التراث–  المغاربي الحديث،النقد الجزائري األدب في المقارنة العربي،الدراسات األدبي النقد1976/11/06محمد نمرة

257rec20181246144والحداثة التراث–  المغاربي الحديث،النقد الجزائري األدب في المقارنة العربي،الدراسات األدبي النقد1983/10/23عائدة شريفي

258rec20181245855والحداثة التراث–  المغاربي الحديث،النقد الجزائري األدب في المقارنة العربي،الدراسات األدبي النقد1990/03/20فاطمة بوجلطية طاهر

259rec20181255667التركي العصر في والنحوية اللغوية األسلوبية،الدراسات الدراسات1970/01/31ملياني علي بن

260rec20181256045التركي العصر في والنحوية اللغوية األسلوبية،الدراسات الدراسات1969/07/16حمو لبيك

261rec20181265791التخصصات كل/فرنسية لغة1984/08/08مراد سلماني

262rec20181265886التخصصات كل/فرنسية لغة1972/05/26يمينة بوسالم

263rec20181265449التخصصات كل/فرنسية لغة1984/01/08القادر عبد شراطي

264rec20181265394التخصصات كل/فرنسية لغة1992/06/03الهدى نور دردوش بن

265rec20181265505التخصصات كل/فرنسية لغة1984/12/29سميرة بوخاتم خواتمي

266rec20181265498التخصصات كل/فرنسية لغة1980/11/21سوسن يطو بن

267rec20181266057التخصصات كل/فرنسية لغة1987/12/19صالح بوشريط

268rec20181265563التخصصات كل/فرنسية لغة1984/07/06هجيرة المرابط حاج

269rec20181265905التخصصات كل/فرنسية لغة1975/07/07الدين نور الغة

270rec20181265942التخصصات كل/فرنسية لغة1981/06/07سهيلة امينة حجار

271rec20181275488التخصصات كل/أنجليزية لغة1980/10/20نزيهة يمبول

272rec20181276014التخصصات كل/أنجليزية لغة1981/09/08قويدر مخلوف

273rec20181276016التخصصات كل/أنجليزية لغة1984/09/22القادر عبد الدين جمال العين حمر



274rec20181275870التخصصات كل/أنجليزية لغة1992/08/14حكيمة مومنة

التخصصات كل/أنجليزية لغة1989/05/11الدين حسام حنيش//275

276rec20181285545واإلتصال اإلعالم علوم1987/07/29صونية بولبارود

277rec20181285626واإلتصال اإلعالم علوم1989/04/01سعاد بومدين

278rec20181285570واإلتصال اإلعالم علوم1988/07/09حفيظة محلب

279rec20181285232واإلتصال اإلعالم علوم1988/11/05نزيهة أمينة بداني

280rec20181285326واإلتصال اإلعالم علوم1987/10/01محمد لعالمة

281rec20181285334واإلتصال اإلعالم علوم1988/01/06سهام بوقلوف

282rec20181285882واإلتصال اإلعالم علوم1987/08/30المومن عبد بشبيش

283rec20181285866واإلتصال اإلعالم علوم1988/02/04اوسامة عمر

284rec20181285891واإلتصال اإلعالم علوم1987/03/10علي بن سماش

285rec20181285209واإلتصال اإلعالم علوم1984/01/25نورالدين بوزيان

286rec20181286076واإلتصال اإلعالم علوم1966/12/05عابد جديد

287rec20181285190واإلتصال اإلعالم علوم1990/10/15هاجر عمار بن

288rec20181285368واإلتصال اإلعالم علوم1989/04/05مليكة سعدية بن

289rec20181285546واإلتصال اإلعالم علوم1988/09/06سلمى غروبة

290rec20181285428واإلتصال اإلعالم علوم1988/03/26فاطمة حواص

291rec20181285176واإلتصال اإلعالم علوم1986/12/12أمينة بصافة

292rec20181285692واإلتصال اإلعالم علوم1989/01/28يمينة محفوظ

293rec20181285534واإلتصال اإلعالم علوم1986/03/22طارق هابة

294rec20181285457واإلتصال اإلعالم علوم1984/04/19جمال زاوي

295rec20181285992واإلتصال اإلعالم علوم1981/07/21محمد جعفر

296rec20181286107واإلتصال اإلعالم علوم1983/06/01نعيمة خاليفية

297rec20181285573واإلتصال اإلعالم علوم1977/06/12حسين دوحاجي

298rec20181285971واإلتصال اإلعالم علوم1986/12/30نسرين داودي

299rec20181285937واإلتصال اإلعالم علوم1967/06/20عزالدين بقدوري



300rec20181335193العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1970/08/10عيسى حمدي

301rec20181330094العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1970/06/04مبروك بوطقوقة

302rec20181335709العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1963/02/13جمال حمودي

303rec20181335304العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1977/11/14رقية طرشاوي

304rec20181331097العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1989/11/18محمد ميلودي

305rec20181330530العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1981/01/23يمينة ناضر

306rec20181335839العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1989/06/19صباح مهرهرة

307rec20181335277العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1973/09/22قويدر شاشي

308rec20181330921العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1986/01/18خالد أعراب

309rec20181330295العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1964/05/29نصرالدين عوايشية

310rec20181330360العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1978/11/28جياللي سراج

311rec20181330617العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1990/02/25غانية زمور

312rec20181335945العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1966/12/07عبدالحق بوزياني

313rec20181336013العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1983/01/17فريدة قدور

314rec20181330998العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1976/01/09حسين حبيس

315rec20181330843العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1977/12/29سهيلة هنان

316rec20181335964العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1968/02/17خالد مصطفاوي

317rec20181331412العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا24-06-1974صالح بوغاشيش

318rec20181335697العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا02-10-1985فاطمة جديد

319rec20181335430العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا05-07-1986الربيع نسمة ياحي

320rec20181335876العامة األنثروبولوجيا/األنثروبولوجيا1979/06/14حكيمة عدال

321rec20181355980األبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علم1982/11/03مصطفى العربي بلحاج

322rec20181356074األبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علم1984/07/16مصطفى العرباوي

323rec20181355307األبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علم1984/12/01الباتول مريم بلعيمش

324rec20181345728والتنظيم والعمل النفس علم1985/09/02سمية دحو بن

325rec20181345479والتنظيم والعمل النفس علم1979/05/23هشام زروقة



326rec20181345881والتنظيم والعمل النفس علم1987/10/06كريمة سعودي

327rec20181345424والتنظيم والعمل النفس علم1985/11/06لمين وادي

328rec20181346024والتنظيم والعمل النفس علم1986/12/01علي بولبداوي

329rec20181345536والتنظيم والعمل النفس علم1986/05/15الرحمان عبد عادل بلعربي

330rec20181345835والتنظيم والعمل النفس علم1978/09/30فاطمة دراعو

331rec20181346049والتنظيم والعمل النفس علم1967/03/23القادر عبد صرفاق

332rec20181346043والتنظيم والعمل النفس علم1976/02/04جميلة طاهير

333rec20181346087والتنظيم والعمل النفس علم1987/03/21نبيلة تاللي

والتنظيم والعمل النفس علم1984/05/15 فروجة سرير//334

335rec20181345916والتنظيم والعمل النفس علم1977/06/10لبنى ذياب


