
التخصصالسلكالرقم املاليالاسم والنسبث.ر

مسدوجابخدائي1949797فاطمت الحضني1

سال2 مسدوجابخدائي1949798ًوصف الغٍس

مت  اصباوي3 مسدوجابخدائي1949799هٍر

مسدوجابخدائي1949801جواد غمي4

س بً هري5 مسدوجابخدائي1949802غٍس

مسدوجابخدائي1949804حضىاء بابا6

مسدوجابخدائي1949805هوال بيُفي7

م بيرون8 مسدوجابخدائي1949806مٍر

س ي9 مسدوجابخدائي1949807صمُت  إلادَر

مسدوجابخدائي1949808هورة الػاللي10

مسدوجابخدائي1949809صهام ادهدل11

مسدوجابخدائي1949810الوردي رجاء12

مسدوجابخدائي1949811غيو رعُدة13

مسدوجابخدائي1949813صلمى غمر وغلي14

مسدوجابخدائي1949814هور الهدى بومضلوث15

يب16 مسدوجابخدائي1949817فوزي ٍز

مسدوجابخدائي1949818صمُت غضو17

مسدوجابخدائي1949819بهُجت الػباس ي18

احي19 مسدوجابخدائي1949820خدًجت الٍس

مسدوجابخدائي1949821وػُمت عرهوبي20

مسدوجابخدائي1949822حمُد بلُدة21

مسدوجابخدائي1949823رعُدة  غٍسسي22

مسدوجابخدائي1949824حضىاء فراح23

مسدوجابخدائي1949825ملُاء بابوي24

مسدوجابخدائي1949826وػُمت البوغساوي25

مسدوجابخدائي1949827أصماء مروام26

مسدوجابخدائي1949829خدًجت الغازي27

مسدوجابخدائي1949830فاطمت السهراء بىداود28

مسدوجابخدائي1949831أمُمت صلمني29

مسدوجابخدائي1949832حىان الػضري30

مسدوجابخدائي1949833حورٍت الػواوي31

مسدوجابخدائي1949834صارة   الػبودي32

مسدوجابخدائي1949837حضىاء الرباوي33

مسدوجابخدائي1949838فاطمت السهراء البوهالي34

الئحت بأسماء السيداث والسادة أطر ألاكاديميت املوقعين على ملحق العقد، املعنيين باجتياز التأهيل املنهي

جمارة- املديريت إلاقليميت بالصخيراث 
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مسدوجابخدائي1949839فاطمت جباري35

مسدوجابخدائي1949840مُىت املجٍرطي36

مسدوجابخدائي1949843صػُدة هبوظ37

مسدوجابخدائي1949844اًمان باخيي38

مسدوجابخدائي1949845ووزر  خطاب39

مسدوجابخدائي1949848هورة  الػراظ40

مسدوجابخدائي1949849صػاد الىىوس ي41

مت  إبراهُمي42 مسدوجابخدائي1949850مٍر

مسدوجابخدائي1949851دمحم حرار43

مسدوجابخدائي1949852ملُاء رحمووي44

م صىيري45 مسدوجابخدائي1949853مٍر

مسدوجابخدائي1949855هبُلت بنزروال46

مسدوجابخدائي1949857اًمان الرفاعي47

مسدوجابخدائي1949859جاخػ  بدة48

مسدوجابخدائي1949861فاطمت فوزي49

مسدوجابخدائي1949862حضىاء الصدًم50

يب بورَػ51 مسدوجابخدائي1949863ٍز

مسدوجابخدائي1949864ٌضرا وصػُد52

مسدوجابخدائي1949865هسهت احوجُل53

مسدوجابخدائي1949866إلهام  امللُاوي54

مسدوجابخدائي1949867فردوش بيضػُد55

مسدوجابخدائي1949870حلُمت زبيري56

يب بره57ً مسدوجابخدائي1949871ٍز

مسدوجابخدائي1949872فوزٍت  الهداري58

مسدوجابخدائي1949873صىُىت هدي59

مسدوجابخدائي1949875ماجدة الخباعي60

مسدوجابخدائي1949876الػماري هدى61

مسدوجابخدائي1949877وػُمت الىوار62

مسدوجابخدائي1949879رعُدة أوداود63

مسدوجابخدائي1949881صىُىت مضخػين64

مسدوجابخدائي1949882غخُلت الىىاوي65

مسدوجابخدائي1949883موهُت اًذ صباح66

مسدوجابخدائي1949885وػُمت اٌػس67

م الػاًدي68 مسدوجابخدائي1949888مٍر
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مسدوجابخدائي1949889حضىاء   حُون69

مسدوجابخدائي1949890ابدضام بلفالح70

مسدوجابخدائي1949891رعُدة غىراد71

مسدوجابخدائي1949892هاجر مىصف72

مسدوجابخدائي1949893الهام الػافُت73

مسدوجابخدائي1949894حىان الهاللي74

مسدوجابخدائي1949898ماجدة الخاقي75

مسدوجابخدائي1949899هورى  أغالم76

مسدوجابخدائي1949900فخُحت غطار77

م78 مسدوجابخدائي1949901هجُت هٍر

مسدوجابخدائي1949902فاطمت السهراء صابر79

مسدوجابخدائي1949903صمُت فرحتي80

يب بىػبد الخالم81 مسدوجابخدائي1949904ٍز

مسدوجابخدائي1949905بغرى بً داوود82

مسدوجابخدائي1949906فائسة بُهي83

م84 مسدوجابخدائي1949907الصدًلي مٍر

مسدوجابخدائي1949908رعُدة لفرن85

مسدوجابخدائي1949910عهرزاد حمداوي86

مسدوجابخدائي1949911بهُجت بجو87

مسدوجابخدائي1949912حضىاء غُاظ88

مسدوجابخدائي1949913فاطمت السهراء الػود89

مسدوجابخدائي1949914خدًجت غىاوي90

خا الراض ي91 مسدوجابخدائي1949915ٍر

مسدوجابخدائي1949916صارة املخلخل92

مسدوجابخدائي1949917ملُاء صهامي93

مسدوجابخدائي1949918هاجر حىُوي94

س ي95 مسدوجابخدائي1949919صبرا الادَر

مسدوجابخدائي1949922صارة مِضر الحىفي96

مسدوجابخدائي1949923غمر أفلير97

مسدوجابخدائي1949924صىُىت الػروي98

مسدوجابخدائي1949925غبد الغاوي حمدان99

مسدوجابخدائي1949926فاطمت ًوصري100

م أمرواض101 مسدوجابخدائي1949927مٍر

مسدوجابخدائي1949928فاطمت السهراء  السهري102
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مسدوجابخدائي1949929بغرى بىػاًد103

مسدوجابخدائي1949931هادًت اليزال104

مسدوجابخدائي1949932حىان الحجوي105

يب وهىاظ106 مسدوجابخدائي1949933ٍز

مسدوجابخدائي1949935صارة لغلر107

مسدوجابخدائي1949937حضىاء الضػُد 108

مسدوجابخدائي1949939صميرة اًذ لحض109ً

مسدوجابخدائي1949940غبد الرحمً امُير110

مسدوجابخدائي1949941اصماء صىوس ي111

مسدوجابخدائي1949942فدوى الحامت112

مسدوجابخدائي1949944وػُمت بردة113

ً   لساز114 مسدوجابخدائي1949945وضٍر

مسدوجابخدائي1949947هدى مدغاوي115

مسدوجابخدائي1949948أصماء جخبزث116

مسدوجابخدائي1949949رعُدة أًذ اٌغو117

مسدوجابخدائي1949950حضً بللاًد118

مسدوجابخدائي1949951حفصت  الخطاري119

مسدوجابخدائي1949952فاطمت السهراء صَوط120

م الحوزي121 مسدوجابخدائي1949953مٍر

مسدوجابخدائي1949954لىطُبي فوزٍت122

مسدوجابخدائي1949955اًمان الصحراوي123

يب  بىػائغت124 مسدوجابخدائي1949958ٍز

مسدوجابخدائي1949959دالل  الراوي125

مسدوجابخدائي1949960ًوصف اغبابو126

مسدوجابخدائي1949961حلُمت الرافعي127

مسدوجابخدائي1949962رجاء صالس ي128

مسدوجابخدائي1949963امُىت بىِط129

مسدوجابخدائي1949964رعُدة  الهاجمي130

ني 131 مسدوجابخدائي1949965حىان مٍر

مسدوجابخدائي1949966صىاء رز132ًٍ

مسدوجابخدائي1949967هادًت باال133

مسدوجابخدائي1949968زهُت مصباحي134

مسدوجابخدائي1949975فاطىت بالل135

مسدوجابخدائي1950775هسهت الصادقي 136

6 من 4 صفحة
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مسدوجابخدائي1950776بغرى بً غخو137

مسدوجابخدائي1950781جمُلت كسبار138

مسدوجابخدائي1950784حىُمت موم139ً

مسدوجابخدائي1950785الغىدوري صفُت140

مسدوجابخدائي1950786صهام بىصباحو141

مسدوجابخدائي1950787ماجدة     هبدي142

مسدوجابخدائي1950788دمحم الحاجي143

مسدوجابخدائي1950791صارة الػضري144

مسدوجابخدائي1950792خدًجت حامُدي145

مسدوجابخدائي1950905عُماء ابً الطالب146

مسدوجابخدائي1950906لطُفت أًذ حفُظ147

مسدوجابخدائي1950907فدوى بً الطاهر148

مسدوجابخدائي1950908أصماء عفُم149

مسدوجابخدائي1950910اصُت ابً غين150

مسدوجابخدائي1950911صىاء لوهُل151

مسدوجابخدائي1987267ركُت همووي152

مسدوجابخدائي1987268امُىت خطار153

مسدوجابخدائي1988582صلُمت حوصوث154

ان155 مسدوجابخدائي1988583لبنى مٍس

التربُت الاصالمُتالثاهوي2024432فاطمت السهراء الغرواوي156

غلوم الحُاة والارضالثاهوي2024460 حفُظت  بغُطو157

الاجخماغُاثزاهوي1949792لطُفت الغرع158

الاجخماغُاثزاهوي1987266وفاء الػبودي159

اضُاثزاهوي1692316أحمد صلحي160 الٍر

اضُاثزاهوي1949774فاطمت كاصمي161 الٍر

اضُاثزاهوي1949778صىُىت أوصاح162 الٍر

اضُاثزاهوي1949780حفصت الُوصفي163 الٍر

م اجداعي164 اضُاثزاهوي1949781مٍر الٍر

اضُاثزاهوي1949782مصطفى بلهادي165 الٍر

اضُاثزاهوي1987231أمُمت مرابط166 الٍر

اضُاثزاهوي1987232خولت ملتراق167 الٍر

اضُاثزاهوي1987236محضين املضىاوي168 الٍر

يب كبُل169 اضُاثزاهوي1987238ٍز الٍر

م بىىمُل170 اضُاثزاهوي1987248مٍر الٍر
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اضُاثزاهوي1987260عُماء الُمالحي الغهدي171 الٍر

يب172 اضُاثزاهوي1987262الدواوي ٍز الٍر

الفلضفتزاهوي1949971ادَرط الدغُفي173

اء والىُمُاءزاهوي1949770أمُىت مىير174 الفيًز

اء والىُمُاءزاهوي1949771أصماء غبد الرزاق175 الفيًز

اء والىُمُاءزاهوي1950782رعُم جوفُم176 الفيًز

اللغت الػربُتزاهوي1949769غبد اللطُف الصمغولي177

اللغت الػربُتزاهوي1987225حمسة لػُالي178

اللغت الفروضُتزاهوي98966محي الدًً غلمي179

اللغت الفروضُتزاهوي1949762أمين وحُدي180

تي181 اللغت الفروضُتزاهوي1949765مروى مٍر

اللغت الفروضُتزاهوي1949766هجر هاعمي182

اللغت الفروضُتزاهوي1950909مصطفى عيور183

اللغت الفروضُتزاهوي1987218لُلى صاحب الطابؼ184

اللغت الفروضُتزاهوي1987224راهُا الراجي185

املػلومُاثزاهوي1949761وداد كضوا وغلي186

املػلومُاثزاهوي1949973وفاء البوهُلي187

غلوم الحُاة وألارضزاهوي1949759فاطمت السهراء اجبُلو188

غلوم الحُاة وألارضزاهوي1987216لُلت مبروي189
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