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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 الحقوق والعلوم السياسية كلية

 

 

 أستاذ محاضر قسم "أ" عياد محمد سمي   1
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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية
 

 

 

 أستاذ بلمقدم مصطف   1

 أستاذ عل   بودالل 2

  وسيلة 3
 أستاذ تابت أول لعشعاش 

 أستاذ محاض  قسم "أ" حوالف رحيمة 4
 أستاذ محاض  قسم "أ" خرواع هند )ز( حاج سليمان 5

  محمد 6
 أستاذ محاض  قسم "أ" سعيدان 

 أستاذ محاض  قسم "أ" عل  بلحاج ياسي   عصام 7

قسم "أ" قريش بن عالل 8  أستاذ محاض 
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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية كلية

 

 

 أستاذ فقيه العيد 1
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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 ايجولونكتلا كلية
 

 

 

 أستاذ حاج سليمان زين الدين 1

 أستاذ حجوي عبد الحميد 2

 أستاذ كربوعة بشير 3
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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 معهد العلوم والتقنيات التطبيقية

 

 

 أستاذ محاض  قسم "ب" بوعياد محمد األمي    1
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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 اآلداب واللغاتكلية 
 

 

 أستاذ محاضر قسم "أ" بلعشوي سيدي محمد الحبيب 1

 أستاذ محاضر قسم "ب" فاطمة الزهراء ايمانعماري  2
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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 كلية الطب
 

 

ي قسم "أ" لحفة الهام )ز( مراد 1
 أستاذ محاضر استشفائ 
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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 العلـومكلية 
 

 

ي بن اعمر 1
 أستاذ مخوخ 
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 2018راير فب – الجامعة مجلس إدارة دعملية تجدي

 األستاذية مصاف من باألساتذة الخاصة للمترشحين اإلسمية القائمة

 والكون األرض وعلوم والحياة الطبيعة علوم كلية
 

 

 

 "أ"أستاذ محاضر قسم  اينال لطيفة 1

 أستاذ بن محيول بن عمر 2

 أستاذ محاضر قسم "ب" قازي ثاني لطفي مصطفى 3

 


