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17/08/1979محفوظرسيوي104



غرداية جــامعة

اإلسماللقبالرقم

الزهراءرباعين فاطيمة 1

 سفيانموالي لخضر2

 جلولغادة3

أحالممحجوب4

عبدالرحمانسيراج5

فاطمةهاشمي6

طه ميلودبن حمودة7

لخضربن سانية8

عليهبال9

عبد السالملغالم10

عبد الفتاحسنيسنة11
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عبدالرحمانزيطوط21

نصيرةحاج قويدر22
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الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة
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شرافبن دكن38

الشيخبلكوز39

أم خليفةشوالي40
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فاروقخنين42

بوزيدبوزيد43

عبد الوهاببوخطة44
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الزهرةرودي66
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كريمةالعابد68
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زين الدينطرباقو70
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بشيرعنيشل74
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عبد السالمسعيد76

سعادعزاوي77

عبد الحميدمعطاهللا78

نوالعمراني79

حمزةميموني80

محمدبن طرفة81

أمينةبوعالوي82
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09/02/1996
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25/12/1993
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10/11/1996

03/04/1975



ميلودشداد84

محمد ياسينالمقبض85

البشيرعالب86

فتيحةزقرار87

نورالدينبن احمد88

عليالعربي89

سيد عليبوبطيمة90

عبد الرزاقحاج قويدر91

شريفةبوعامر92

العيدكيمي93

حياةرزمة94

أسماءطالب أحمد95

نسرينسبقاق96

بلخيربڨرة97

بومدينلعناق98

خديجةحالبي99

بشيربن بادة100

زينةبيتور101

ايمانأوالد علي102

عليالعربي103

عمارالراشدي104

رميسةرباح105

صالح الدينرحيمات106

يسمينةحشاني107

إدريسحواش108

رميصاءبشقاق109

نبيلدحمان110

فاطنةالعايب111

البكريبن دوي112

بوبكر صديقبن خليفة113

سليمانبهاز114

رابحبن حديد115

سميةبومهراس116

هشامعلية117

اسماعيلمصباح118

اكرمرزاق119

الحاج سليمانسويد120

محمد الصالحبوستة121

حنانبن الطيب122

عمارشرقي123

ياسينعمير124

صفاءبابو125

إسالمبن ندير126

سفيانحروز127

السعيدكريمات128

ساسيةسدراتي129

01/01/1992

06/01/1976

15/03/1979

11/06/1992

20/03/1993

02/03/1997

02/09/1990

16/04/1974

13/07/1987

22/12/1993

01/01/1999

11/06/1992

25/11/1996

17/05/1988

27/07/1993

29/08/1997

04/03/1996

10/10/1991

06/09/1990

16/01/1992

18/05/1996

30/10/1997

13/05/1996

21/05/2000

12/11/1992

23/02/1991

10/10/1994

05/06/1989

11/04/1987

24/01/1991

17/09/1978

15/07/1990

22/09/1999

13/08/1991

09/07/1998

28/07/1996

16/01/1997

04/08/1990

27/08/1997

16/01/1986

14/05/1985

17/04/1988

28/01/2001

06/06/1994

15/07/1990

26/03/1986



ناجيةشنيني130

لهواجيخديجة131

ايمانبن مسعود132

زهيةبابو133

سعادزرويل134

عربيةخيري135

عبد الرزاقهرمة136

عمارسايح137

االمينكشكش138

نوالحروز139

نصرالدينبن جبارة140

أحمدبن تركية141

عزالدينشريف142

أحالمدخينيسة143

فاطمة الزهرةعايس144

عبد الرحمانسايح145

عزالديندوادي146

إسماعيلحاج قودير147

رشيدهيبة148

عبدالغنيمصطفى149

سارةمريخي150

زهيهبوطبه151

محمدالعيورات152

عبد الحميدنواصر153

البشيربن حويط154

اسماعيلزهواني155

عبد الرزاقلعناق156

عمورةقربوز157

كلثومعبد النبي158

مريمسايح159

أمالعبد النبي160

فتيحةعبدالنبي161

صالحبغباغة162

جمالشنيني163

نورالدينبهون164

دنيابن ثامر165

لحسنبن علية166

الميةبن عراب167

طارقبن حمدون168

هاجرشايش169

عمارهلوب170

الزهرةبوحادة171

محمدزاوي سيد الشيخ172

عبدالرحمانعبدالهادي173

حاجة نورمعزوزي174

عمرقصيرة175

27/06/1998

17/08/1997

22/07/1993

13/11/1998

06/06/1982

18/12/1993

25/12/1996

01/07/1994

05/04/1989

25/09/1991

22/05/1994

14/07/1998

21/03/1987

11/11/1994

21/10/1989

30/06/1994

30/06/1994

09/09/1999

27/05/1996

19/07/1992

22/09/1990

01/01/1988

12/06/1983

03/09/1984

18/02/1989

17/04/1994

29/01/1994

02/04/1988

01/08/1995

16/02/1976

01/05/1985

07/09/1985

15/07/1994

18/04/1995

17/11/1997

13/12/1993

30/04/1995

23/08/1978

14/04/1981

20/10/1991

17/12/1999

13/06/1997

17/09/1994

25/04/1992

13/08/2001

02/05/1990



عبد الحق زكريازيتوني176

عبد الرحيمبن حديد177

هشاممعطاهللا178

اسماعيلطراش179

الحاج يوسفبزحوال180

نبيلقرباتي181

بن عمرانخديجة182

الزهرةمحجوب183

فاطيمةبن قايد184

خالد بن الوليدلغراب185

محمد لحبيبحكوم186

ربيعبن قريشي187

محمددحمان188

مروانأوالد سعيد189

سهاملعناق190

بلقاسمعالب191

فريالعزوز192

سارةموالي ابراهيم193

عبد الكريمهداف194

سعيدمقبض195

وصالأوالد الهدار196

حياةبن النوي197

سميةشايش198

وردةبن عراب199

عيسىبوعالم200

ابراهيمقصيرة201

رحمةمالخ202

محمد عبد الوهاببوحفص203

عبد الجليلقباني204

أماللقرع205

سماعيلبن حديد206

28/02/1984نور الهدىأوالد الهدار207

03/11/1990

29/06/1994
28/01/1998
14/08/2000

01/01/1999

19/12/1995

19/08/1992

23/08/1987

26/03/1993

25/07/1996

27/01/1990

31/01/1993

01/10/1988

30/12/1999

10/09/1996

15/04/1997

13/01/1993

30/08/1983

18/10/1995

01/10/1988

19/06/1984

07/10/1990

01/08/1984

22/01/1999

22/08/1991

30/03/1990

17/09/1996

29/03/1991

08/07/1997

11/02/1994

23/05/1989



غرداية جــامعة

اإلسماللقبالرقم
عبد الرؤوفكزيز1
يوسفبيشي2
عماربن مسعود3
محمدبن قومار4
كلثومبن غولة5
فاطمةأوالد بلخير6
فريدثامر7
محمدبشيري8
عبد الفتاحبن عبد الرحمان9
مليكةطرباقو10
حفيظةخنين11
صالحكبير12
حليمةزاوية13
سيدعليحنيشي14
براهيمكبير15
عليربروب16
زينبمحجوب17
عبد القادر محي الدينخميلي18
حسينكريبع19
عبد الباسطأوالد النوي20
الشيخصنجل21
بلقاسمقريدة22
جهادقزيز23
سعيدبن عمران24
رقيةزهوان25
محمديعقوب26
عائشةعبد النبي27
بشريحاج اعمر28
عثماننواصر29
نبيلبن عباس30

12/07/1990

28/07/1998
10/01/1990
10/04/1972
24/06/1992
01/03/1985
07/12/1981
05/12/1989
21/03/1996
18/01/1978

25/06/1996
18/04/1994
10/02/1968

المديــــــــر

1972خالل 
15/04/1989

13/09/1996
04/06/1983
23/04/1994
27/01/1998
21/01/1974

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

دارة لال رئيسي ملحق للرتية  للمترشحين االسمية القائمة

تاريخ و مكان الميالد

20/07/1996
16/10/1991
04/09/1997
10/08/1972

04/10/1972

25/05/1985
03/06/1973
24/01/1977
16/06/1979
14/09/1994


