
املديريت إلاقليميتالتخصصالسلكالرقم املاليالاسم والنسبث.ر

الخمِضاثمسدوجالابخذائي1950056صارة صبُطت1

الخمِضاثمسدوجالابخذائي1950089صىفُا  الخالذي2

م  صطىرة3 الخمِضاثمسدوجالابخذائي1950875مٍر

الخمِضاثمسدوجالابخذائي1987704لسرك فذوي4

الخمِضاثمسدوجالابخذائي1987706اجالت عادل5

الخمِضاثمسدوجالابخذائي1987777علُلى رعُذ6

الخمِضاثمسدوجالابخذائي1988611العِضاوي ًامىت7

الخمِضاثمسدوجالابخذائي2024019بغري بىلسمير8

الخمِضاثمسدوجالابخذائي2024068محجىبت بيُن9ً

الخمِضاثمسدوجالابخذائي2024077اقبىظ حفصاء10

يب11 الخمِضاثمسدوجالابخذائي2024160صباعي ٍز

الخمِضاثمسدوجالابخذائي2024182فاطمت ملنُمل12

الخمِضاثمسدوجالابخذائي2024215الذاودي هجاة13

الخمِضاثالتربُت البذهُتالثاهىي2024283الحىض ي  املهذي14

ص ي15 تالثاهىي2024313خلُل اَو الخمِضاثاللؼت إلاهجليًز

الخمِضاثاللؼت العربُتالثاهىي2024321عبذ هللا  بىربع 16

الخمِضاثاللؼت العربُتالثاهىي2024327عبذ إلاله حمُذي17

الخمِضاثاللؼت العربُتالثاهىي2024351لطُفت لحُان18

سة الحلى19 الخمِضاثاللؼت الفروضُتالثاهىي1987794عٍس

الخمِضاثاللؼت الفروضُتالثاهىي2024363أًىب زاهذ20

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

1الئحت إضافيت رقم 
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الرباطمسدوجالابخذائي1949457صىمُت مقذاد21

الرباطمسدوجالابخذائي1949492جهان ميغار22

الرباطمسدوجالابخذائي1987002ًاصين الطُبي23

الرباطالتربُت البذهُتالثاهىي1949569عالء عنٍرت24

اء والنُمُاءالثاهىي1949532املصطفى بىزٍذي25 الرباطالفيًز

اء والنُمُاءالثاهىي1950762رعُذ بيبلت26 الرباطالفيًز

اء والنُمُاءالثاهىي1986967دمحم مؼار27 الرباطالفيًز

اء والنُمُاءالثاهىي1986968بغري لفرم28 الرباطالفيًز

م جاقي29 اء والنُمُاءالثاهىي1986969مٍر الرباطالفيًز

اء والنُمُاءالثاهىي1986972الحضً بُنِط30 الرباطالفيًز

اء والنُمُاءالثاهىي1986974املصطفى اعىِبا31 الرباطالفيًز

اء والنُمُاءالثاهىي1986975هىر الهذي ملسخر32 الرباطالفيًز

اء والنُمُاءالثاهىي1986977ًحيى صربىحي33 الرباطالفيًز

تالثاهىي1949544إلرام أمهاوظ34 الرباطاللؼت إلاهجليًز

تالثاهىي2024407هجر الخضرمي35 الرباطاللؼت إلاهجليًز

س36 تالثاهىي2024409فاطمت السهراء لعٍس الرباطاللؼت إلاهجليًز

الرباطعلىم الحُاة وألارضالثاهىي1986992صىمُت بىعمامت37

جمارة-الصخيراثمسدوجالابخذائي1949835فاجً   الحقُقي38

ا  مجىج39 جمارة-الصخيراثمسدوجالابخذائي1949886ثٍر

جمارة-الصخيراثمسدوجالابخذائي1949887هىذ أحىىظ40
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جمارة-الصخيراثمسدوجالابخذائي1949897حفُظت اهفاوي41

جمارة-الصخيراثمسدوجالابخذائي1949956صعاد قذمري42

اضُاثالثاهىي2024421رجاء  الصائؽ43 جمارة-الصخيراث الٍر

اضُاثالثاهىي1987241فاطمت صُفى44 جمارة-الصخيراثالٍر

جمارة-الصخيراثالفلضفتالثاهىي1950789الضعذًت دهنير45

جمارة-الصخيراثاللؼت العربُتالثاهىي1949767أمل بً الغُخ46

جمارة-الصخيراثعلىم الحُاة وألارضالثاهىي1987215فاظمت بً عذي47

ر48 القىُطرةمسدوجالابخذائي1950152بغري  بلهٍى

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950187عُماء بلمقذم49

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950202لطُفت جلىل50

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950205عُماء هذ51

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950206صعاد ازمار52

م املرابط53 القىُطرةمسدوجالابخذائي1950219مٍر

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950229الضعُذ الغىاي54

يب اهىِػ55 القىُطرةمسدوجالابخذائي1950235ٍز

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950243هاجر عاهذي56

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950816حفصت اضرضار57

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950940فاطمت الحُحي58

القىُطرةمسدوجالابخذائي1950954فاطمت الخُاطي59

القىُطرةمسدوجالابخذائي1987558حربل إًمان60
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القىُطرةمسدوجالابخذائي1987560البجرفاوي صهام61

م62 القىُطرةمسدوجالابخذائي1987575بٍسط مٍر

القىُطرةمسدوجالابخذائي1987576الفرمي مىثر63

القىُطرةمسدوجالابخذائي2023618البرق هجر64

القىُطرةمسدوجالابخذائي2023626بىعِص ي الضحى65

القىُطرةمسدوجالابخذائي2023631بلمعطي لنزة66

القىُطرةمسدوجالابخذائي2023824املماثل فاطمت67

القىُطرةمسدوجالابخذائي2023831الفُمت ًحي68

اضُاثالثاهىي2023923دمحم مرصني69 القىُطرة الٍر

القىُطرةالاجخماعُاثالثاهىي1950870عبذاملىعم  مفخاح70

القىُطرةالاجخماعُاثالثاهىي1987287الُىوس ي فخُحت71

م72 القىُطرةالاجخماعُاثالثاهىي1987296حضِىت عبذالنٍر

القىُطرةالتربُت إلاصالمُتالثاهىي1987324دحان خذًجت73

ل74 اضُاثالثاهىي1950295أوط  أمٍس القىُطرةالٍر

اضُاثالثاهىي1950332هاجر  رمسي75 القىُطرةالٍر

اضُاثالثاهىي1950802عبذ القادر جىاد76 القىُطرةالٍر

اء والنُمُاءالثاهىي1950341ًاصين بُذوري77 القىُطرةالفيًز

تالثاهىي2023965هاجر الصبقاري78 القىُطرةاللؼت إلاهجليًز

القىُطرةاللؼت العربُتالثاهىي1950358صارة الجىادي79

م قرش ي80 القىُطرةاللؼت العربُتالثاهىي1950938مٍر
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القىُطرةاللؼت العربُتالثاهىي1987414الحمُاوي عالل81

القىُطرةاللؼت العربُتالثاهىي1987439عباس ي صميرة82

يب83 القىُطرةاللؼت العربُتالثاهىي1987444فلىش ٍز

القىُطرةاللؼت العربُتالثاهىي1987446لروم رعُذة84

القىُطرةاللؼت الفروضُتالثاهىي1950926رجاء بىير85

القىُطرةاللؼت الفروضُتالثاهىي1987464رداوي هبُه إًمان86

القىُطرةعلىم الحُاة وألارضالثاهىي1950395صمير العمىري87

م88 القىُطرةعلىم الحُاة وألارضالثاهىي1987520ارطُب مٍر

القىُطرةعلىم الحُاة وألارضالثاهىي1987521البذراوي رعُذ89

صالمسدوجالابخذائي1949574دمحم  العاًذي90

صالمسدوجالابخذائي1949579مىثر بىعفيرة91

صالمسدوجالابخذائي1949584وفاء املجادي92

صالمسدوجالابخذائي1949602صىمُت  رػُىي93

صالمسدوجالابخذائي1949644فاطمت الخلىة94

صالمسدوجالابخذائي1949649دمحم أقذًم 95

صالمسدوجالابخذائي1949682اللت عائغت هبىي96

صالمسدوجالابخذائي1949685هادًت العمراوي97

صالمسدوجالابخذائي1949695هغام حباد98

صالمسدوجالابخذائي1949698الهاٌس ي هذي99

صالمسدوجالابخذائي1949699خذًجت اعروش100
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صالمسدوجالابخذائي1949700حبِبت الىجاري101

مت فىقاوي102 صالمسدوجالابخذائي1949746لٍر

صالمسدوجالابخذائي1950769صامُت  الخرواعي103

صالمسدوجالابخذائي1987201اللىك بغري104

صالمسدوجالابخذائي1987204عى رابحت105

صالمسدوجالابخذائي1987207الفاضُلي إًمان106

صالمسدوجالابخذائي1988604فذوي السهراوي107

صالمسدوجالابخذائي1988706عُماء   قغُقػ108

صالالاجخماعُاثالثاهىي1987173هُثم فٍرق109

اضُاثالثاهىي1949707مىثر أمين110 صالالٍر

اضُاثالثاهىي1987020حمسة دػذاغ111 صالالٍر

صالاللؼت العربُتالثاهىي1987157دمحم مجؼيرو112

صالاللؼت العربُتالثاهىي2024531زلُت  جبرون113

ِت114 صالاللؼت الفروضُتالثاهىي2024543صنُىت لبٍى

صُذي صلُمانمسدوجالابخذائي1950453البروي فاطمت115

صُذي صلُمانمسدوجالابخذائي1987940بلنحل  أصُت116

صُذي صلُمانمسدوجالابخذائي1987943هذ  هسهت117

صُذي صلُمانمسدوجالابخذائي1987992الضهلي  صهام118

صُذي صلُمانمسدوجالابخذائي2024636مغهىر وفاء119

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1950457دالل  رامى120
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صُذي قاصممسدوجالابخذائي1950475عبذ الىاحذ عمس ي121

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1950515مبروك السعُم122

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1950541مصطفى صلُم 123

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1950845الضهىحي  بىصلهام124

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1950855صعُذ املضعىدي125

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1988285عذًت  حامُل126

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1988358مىصىر  لحرظ127

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1988375صميرة  عبذًم128

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1988411صنُىت  مغاظ129

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1988428هىر الذًً  الىرغي130

صُذي قاصممسدوجالابخذائي1988483حىان  الرومي131

صُذي قاصممسدوجالابخذائي2024919إبراهُم  عّبار 132

صُذي قاصمالاجخماعُاثالثاهىي1950892الجامعي عمر133

ً قرة 134 اء والنُمُاءالثاهىي1950701وضٍر صُذي قاصمالفيًز

تالثاهىي1988727هذي الرداحي135 صُذي قاصماللؼت إلاهجليًز

صُذي قاصماللؼت الفروضُتالثاهىي1988220فاطمت الخجاوي136

م عهُذ137 صُذي قاصماللؼت الفروضُتالثاهىي1988725مٍر
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