
 فريق األمن الداخلي فريق كلية العلوم االنسانية  فريق كلية األدب و الفنون فريق معهد التربية البدنية

 الغول خليفةقندوز 
 عزيز خالفي

 برادعي عبد الحميد
 قمومية سفيان

 قندز علي
 طيب قراشة

 بكاي علي
 الحبشي أحمد

 تنقب رشيد
 بوشهدة جمال

 بن بوعلي عابد
 بودري بهلول علي

 

 قوالل رضا
 بلحيرش احمد
 أعربي عميش

 براهيم بابو
 مديوني احمد
 حمادو بالل

 صياخي محمد
 برشيش احمد

 يونسمنصور بختاش 
 درقاوي مخطار

 الهادي معمر
 محفوظ معمر

 

 مداد وليد
 لواني نجيب

 بورزاق محمد
 تواتي عبد الرحمن

 بن مريم أحمد
 وليد العيد

 بن عتو رضا
 نغلي براهيم

 بن زينة حسان
 حلياني بن شرقي

 حندار عبدهللا
 رقاد أحمد

 بن براهم نورالدين
 براهيم منصور
 سعداوي أحمد

 فالق شبرة محمد
 حمادو محمد

 باشي عالء الدين
 مديوني أحمد
 طياب يونس

 

 

 كلية اللغات األجنبية  فريق كلية العلوم الدقيقة  فريق كية التكنلوجيا فريق الصيانة

 طرايش محمد 
 داللي محمد

 بن بوعلي محمد
 قابلي أمين

 بوراس عبد القادر
 دحماني نور الدين

 بوجمعة زين العابدين
 بساعد طيب

 سحنون قويدربن 
 كاملة يوسف

 شنون عبدالقادر
 براكة أسامة

 دادي عبدهللا 
 عشيط هني محمد األمين

 عتوي محمد
 عرباوي سعدة عبدهللا

 عاللي عبدالجليل
 بربري عبدالرزاق

 كلة عبدالعزيز
 طاهر عباس منير

 طويلي محمد
 بوطبيسي جمال الدين

 بسيدهم إبراهيم
 سوسي جياللي

 

 ناصري عبد القادر
 ويدان سليم

 جلولي الشريف
 دحمان نور الدين

 فضي محمد
 لومي معمر
 ستي عبد هللا

 قاسم العيد
 بطاجي خليفة
 سهلية فاروق

 بوهراوة محمد
 حمو محمد

 

 

 فريق الحقوق  2فريق معهد التربية البدنية  كلية العلوم اإلقتصادية  فريق الواب

 امحمد زواتنية
 دالل محمد

 هواري مداني
 ميلودصايب 

 فالق بدر الدين
 بطاش جلول

 درحمون علي
 عمير عبد القادر

 هنية محمد
 

 سعداد محمد
 سهايلية بن علي

 بوطريش جياللي
 مالح سليمان
 بن نافلة قدور

 طهراوي معمر
 بودية سمير
 بلعابد هني

 بن يوسف أحمد
 مصطفاوي عبد القادر

 نورالدين شنوف

 يوسف مصنوعة
 مبارك كريم

 عمرانيعبد هللا 
 بودان محمد

 بوسعيد سمير
 شطيطح موسى

 بودواني عبد الرزاق
 هامل بوحايك
 نجماوي خالد

 مراد لحمر
 طياب محمد

 

 صافر لحسن
 بركة عبد الرحمان

 جبور معمر
 مرين مصطفى

 لعوبي احمد
 ناصف الغالي
 قطاوي امحمد

 جزار قدور
 صالحي علي

 زروقي سفيان
 قسول كمال

 

المحاسبةفريق المالية و   فريق كلية العلوم الطبيعية  فريق اإلدارة العامة فريق كلية الهندسة المدنية  

 عروس محمد
 بلحسن أواري

 بناط سليمان
 مغراوي معمر

 حوسيني عبد القادر
 بركان بخدة
 فريد طاري

 بوقرومة زوهير
 عزي حسن

 حوسيني اسماعيل
 قارطي عبد القادر
 بن عجينة عبد هللا

 

 الدينشيهان صالح 
 بكفوسة الغول أحمد

 براضية محمد
 بودربالة أحمد

 ختو محمد
 جالل عبد الكريم
 موالي عبد القادر

 عيشوش معمر
 حضري محمد

 حاج شريف
 بن زعمية علي
 هناوي جياللي

 

 بلحنافي فيصل
 مريني محمد األمين

 خراشي حمزة
 إسماعيل فكيكي
 بوعكري محمد

 بن بوعلي إسماعيل
 فوشان عدة

 طانم لخضر
 صابي لخضر

 وسار علي
 قوجيل ملياني
 طاهرتي مراد
 مباركي جمال
 بوختاش طيب

 جواد مختار الدين
 كريم حداد
 دحو علي

 عبد الجبار روابحي
 سحنين محمد
 جالخ جلول

 مالحظة: إظهار البطاقة المهنية إجباري


