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3522.35-112230112815.492590.8623ملحق املكتبات مس توى ضايب خلرض1

5520.27-11223093015.412590.8625ملحق املكتبات مس توى محداين معمر2

5517.59-143163218.154321.4455همندس رئييس يف الإعالم الآيلمنار عبد هللا3

3517.07-14315317.634321.4433حمافظ املكتبات اجلامعيةخرابش ايمسينة4

1516.83-132.541132.472590.8671همندس دوةل يف امسكنمعالوي احلاج5

2515.49-132.510315.132590.8642همندس دوةل يف الإعالم الآيلبوخزبة هواري6

3515.33-132.589134.394321.4453همندس دوةل يف الإعالم الآيلزواتنية أ محمد7

2514.99-14310315.132590.8632همندس رئييس يف الإعالم الآيلزهرة سلمية8

2514.31-132.5710293.952590.8642مترصف حمللامحمدي بوزينة محمد أ مني9

1514.25-14389134.392590.8621همندس رئييس يف الإعالم الآيلبطاش جلول10

1514.02-132.5133306.662590.8601واثئلي أ مني حمفوعات حمللحوريبة جميدة11

3513.57-1111.515317.634321.4413مساعد همندس مس توى خبدة رشيف12

14382204.102590.86000512.97مترصف رئييسبوغالم هورة13

14382204.102590.86000512.97مترصف رئييسطهراوي خرية14

دارةداني هوال15 1512.65-101136306.782590.8601ملحق رئييس مالإ

بعد دراسة امطعن1438934.3800.00000512.38مترصف رئييسمقري أ مال16

1512.25-14389134.392590.8601همندس رئييس يف الإعالم الآيلمحمدي طيب هبيل17

1512.20-132.55852.842590.8621همندس دوةل يف الإعالم الآيلدرمحون عًل18

1512.13-14310315.1300.0001همندس رئييس يف الإعالم الآيلدامو هوارية19
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122710293.952590.86000511.81مترصفمعروف عراييب هوال20

12291284.5700.00000511.57مترصفبوزاهة هجيدة21

1436463.1700.00000511.17همندس رئييس يف الإعالم الآيلدلل محمد22

1511.16-1224712.302590.8621مترصفكطاب عودة23

2510.63-132.510315.1300.0002همندس دوةل يف الإعالم الآيلضديق بوزينة فاطمة24

بعد دراسة امطعن3510.61-132.5122306.1100.0003همندس دوةل يف امسكناتجر أ هيسة كرمية25

12266193.2700.00000510.27مترصفبن خدة حس ناء26

12251092.9300.0000059.93مترصفمزاين امسهان27

259.83-212271173.972590.8602مساعد همندس مس توى بن هراوة رشيف28

212241132.4700.0000059.47مساعد همندس مس توى طيب خرافة يوسف29

دارةعبد انلطيف عًل30 10151102.9600.0000058.96ملحق رئييس مالإ

دارةمعرون مليكة31 بعد دراسة امطعن10151102.9600.0000058.96ملحق رئييس مالإ

132.529231.4000.0000058.90همندس دوةل يف الإعالم الآيلفالق بدر ادلين32

258.85-132.568123.3500.0002همندس دوةل يف الإعالم الآيلمواكين ضفية33

111.54572.2200.0000058.72مساعد مترصفساحي حسيبة 34

12230301.5300.0000058.53واثئلي أ مني حمفوعات جمامعية عبد امعزيز35

12230301.5300.0000058.53واثئلي أ مني حمفوعات خرايش محزة36

10141132.4700.0000058.47تلين سايم نلمخابر اجلامعيةرسسوب سفيان37

دارةمسعودي ابراهمي38 10141132.4700.0000058.47ملحق رئييس مالإ

12210300.532590.8600058.39مرتمج ترجٌلنزرداين عائدة39

132.510300.5300.0000058.03همندس دوةل يف الإحطاءخالدي أ هيسة40

132.510300.5300.0000058.03همندس دوةل يف الإحطاءحقيوش أ مال41

مياس42 132.510300.5300.0000058.03همندس دوةل يف الإحطاءعٌلمرة اإ

132.510300.5300.0000058.03همندس دوةل يف الإحطاءبن داودية أ محد43

12211090.9300.0000057.93مترصفش ناوي مسية44

دارةفورار أ مينة45 10130171.5200.0000057.52ملحق رئييس مالإ

دارةامعثامنية بن رشيق46 10130171.5200.0000057.52ملحق رئييس مالإ

1012461.1700.0000057.17مساعد املكتبات اجلامعيةعطية محمد47

10123301.1600.0000057.16اكتب مديرية رئييسزايد سعاد48



256.43-101410142.4300.0002تلين سايم يف الإعالم الآيلامليلودي حمفوظ49

101310251.9500.0000057.95تلين سايم نلمخابر اجلامعيةيعلويب بللامس50

1516.64-1012162910.782590.8601تلين سايم نلمخابر اجلامعيةوايل بوعبد هللا51

12283104.1400.00000511.14ممرض متخطص نلطحة امعموميةوزاع هطرية52

اكدمية أ كل من س نتني/1220000.0010.000005مترصفبن زواوي رصاح53

اكدمية أ كل من س نتني/1220000.0020.010005مترصفعبة عيىس54

اكدمية أ كل من س نتني/122011270.4900.000005مترصفحرشاوي مراد55

اكدمية أ كل من س نتني/12200280.0300.000005مترصفبوغاري حلمية56

دارةمحيدي أ محد57 اكدمية أ كل من س نتني/10101030.4200.000005ملحق رئييس مالإ

دارةمحوين كٌلل58 اكدمية أ كل من س نتني/10101030.4200.001005ملحق رئييس مالإ

سالم59 2017اس تفادة املعين من تربص كطري املدى ابخلارج /1430000.0000.000005مترصف رئييسموساوي اإ

2017اس تفادة املعين من تربص كطري املدى ابخلارج /111.50000.0000.000005مساعد مترصفرشيفي ضاحل60

    2018يتوكف عدد منح املس تفدين من امرتبص املطري املدى ابخلارج عىل الاعامتدات املامية املمنوحة بعنوان س نة. 
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