
 الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيــة الشعبيـة
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

  جامعة محمد البشير االبراهيمي  برج بوعريريج 

  مديـــــــــــــــــــريــــــــــــة الـــجامـــعــة

                                العــــــــــامــــــةاالمـــــــــــــانــــــــــــــة 

  المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

                                                
                                                                          

    

برتبة أستاذ  قتبعا لدراسة ملفات المترشحين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة لاللتحا

  مساعد قسم "ب" من طرف اللجنة التقنية لدراسة ملفات الترشح، 

  . المقابلة الشفويةقائمة الملفات المقبولة ألجراء 

 اسم ولقب المترشح  الشعبة رأي اللجنة التقنية

رقم التسجيل 
السجل  في

 الخاص

الرقم 
  التسلسلي

 01 15 خطابي فتيحة هندسة ميكانيكية مقبول

 02 37 بن النية عبد الرزاق  هندسة ميكانيكية مقبول

 03 43 حبيب صدام حسين   هندسة ميكانيكية مقبول

 04 92 بلتاجي هاني هندسة ميكانيكية مقبول

 05 99 مراح  عيسى هندسة ميكانيكية مقبول

 06 115 حمدي مسعود هندسة ميكانيكية مقبول

 07 137 فنيدس محمد هندسة ميكانيكية مقبول

 08 138 سعايدية عزيز هندسة ميكانيكية مقبول

 09 226 عدناني  مسنيسا  هندسة ميكانيكية مقبول

 10 237 بن صانع  توفيق هندسة ميكانيكية مقبول

 11 310 بوزاهر محمد الطاهر هندسة ميكانيكية مقبول

 12 01 ركبي فارس محمد العيد هندسة ميكانيكية مقبول

 13 119 عيسى  وليد هندسة كهربائية مقبول

 14 31 يحياوي عادل  هندسة كهربائية مقبول

 15 39 بن مريول  فريد هندسة مدنية مقبول

 16 50 بن عمار عبد الحفيظ هندسة مدنية مقبول

 17 81 كسال اسامة هندسة مدنية مقبول

 18 17 قرين العيد علم النفس المدرسي مقبول

 19 18 رمانة عيسى علم النفس المدرسي مقبول

 20 27 عشيشي نوري علم النفس المدرسي مقبول



 21 51 شارف خوجة  مليكة علم النفس المدرسي مقبول

 22 72 تليوانت عقيلة علم النفس المدرسي مقبول

 23 103 بن الشيخ الحسين  غادة علم النفس المدرسي مقبول

 24 150 بولحروف امينة علم النفس المدرسي مقبول

 25 161 بن يمينة توفيق علم النفس المدرسي مقبول

 26 236 قلقول   ليلية علم النفس المدرسي مقبول

النفس المدرسيعلم  مقبول  27 257 باكلي نسيمة  

 28 291 عريوة مريم علم النفس المدرسي مقبول

 29 311 أبي اسماعيل عبد الحميد علم النفس المدرسي مقبول

 30 312 لعجال سعيدة علم النفس المدرسي مقبول

 31 354 بن حبوش نصر الدين علم النفس المدرسي مقبول

المدرسيعلم النفس  مقبول  32 362 عوشاش نواري 

 33 69 تزكرات عب الناصر علم النفس الصحة مقبول

 34 132 طوبال فطيمة علم النفس الصحة مقبول

 35 162 بورجي شاكر امير الدين علم النفس الصحة مقبول

 36 173 دعيش محمد أمين علم النفس الصحة مقبول

 37 213 عوالي عائشة علم النفس الصحة مقبول

 38 13 قويسي حليمة السعدية علم النفس التربوي مقبول

 39 68 حني سليمان علم النفس التربوي مقبول

 40 97 خوجة حمزة  علم النفس التربوي مقبول

 41 112 عطاوة سليم علم النفس التربوي مقبول

 42 136 ياحي   جمال علم النفس التربوي مقبول

 43 159 الحسينعدلي  علم النفس التربوي مقبول

 44 194 مخلوفي علي  علم النفس التربوي مقبول

 45 271 بوبنديرة عبد العزيز علم النفس التربوي مقبول

 46 285 مناصرية محمد علم النفس التربوي مقبول

 47 339 بورغداد  ميادة علم النفس التربوي مقبول

 48 294 صادقي صليحة علم النفس التربوي مقبول

 49 11 أمال العيداني علم النفس العيادي مقبول

 50 53 معتوق  سهام  علم النفس العيادي مقبول

 51 61 شريفي صورية علم النفس العيادي مقبول

 52 71 لوناس  لعلم علم النفس العيادي مقبول

 53 93 عباس عز الدين علم النفس العيادي مقبول

 54 118 نورة نميش علم النفس العيادي مقبول

 55 180 كوروغلي  محمد لمين علم النفس العيادي مقبول

 56 181 زروق منيرة علم النفس العيادي مقبول

 57 184 سعودي نوال علم النفس العيادي مقبول

 58 203 عطية  دليلة علم النفس العيادي مقبول

 59 209 لطرش خديجة علم النفس العيادي مقبول



النفس العياديعلم  مقبول  60 216 بن خليفة اسماعيل 

 61 217 لموفق ثلجة علم النفس العيادي مقبول

 62 227 عقون  اسيا علم النفس العيادي مقبول

 63 239 محند   سمير علم النفس العيادي مقبول

 64 250 بن جديدي  سعاد علم النفس العيادي مقبول

 65 259 رانية  بوبكرية علم النفس العيادي مقبول

 66 267 بوضياف دليلة علم النفس العيادي مقبول

 67 284 بلحاج شريفة علم النفس العيادي مقبول

 68 345 نويوة فيصل علم النفس العيادي مقبول

 69 349 بن بردي  مليكة علم النفس العيادي مقبول

 70 26 حجام العربي علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

اجتماع تنظيم وعملعلم  مقبول  71 30 حواس رشيد 

 72 34 قديدح اقبال علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 73 36 زواوي مكرم  علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 74 49 منيش عبد الرزاق علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 75 88 تيطراوي  خالد علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

وعملعلم اجتماع تنظيم  مقبول  76 95 رحماني اسحاق 

 77 96 غضاب  يمينة علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 78 108 همال عبد المالك علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 79 116 لعيداني مسعود علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 80 128 أعرور  سورية  علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 81 135 خاوي  ميادة علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 82 175 قوت  سهام علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 83 186 بلعربي غنية علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 84 247 بن حمود   ناصر علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 85 258 عماد العيد علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 86 275 الدراجيزريق  علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 87 276 غوالم جمال الدين علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 88 341 بن زاوي ابراهيم  علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 89 363 السوفي أم الخير علم اجتماع تنظيم وعمل مقبول

 مقبول
علم اجتماع مؤسسات 

 مجتمعية
 90 75 العيفاوي فريدة

 مقبول
مؤسسات علم اجتماع 

 مجتمعية
 91 77 بومنجل  حسين

 مقبول
علم اجتماع مؤسسات 

 مجتمعية
 92 114 بولقواس حبيبة

 مقبول
علم اجتماع مؤسسات 

 مجتمعية
 93 152 خرشي مروان

 94 02 صماري حسام علوم البيطرة مقبول

 95 106 جباري  رجاء علم السموم مقبول

 96 149 فرفار مريم علم السموم مقبول

 97 168 مباركي راضية  علم السموم مقبول



 98 171 غجاتي نضرة علم السموم مقبول

 99 185 بطيحي سارة علم السموم مقبول

 100 221 مزدور هشام علم السموم مقبول

 101 265 مومني وسام علم السموم مقبول

 102 272 هاملي علوية علم السموم مقبول

 103 282 قاسمي سليم  علم السموم مقبول

 104 335 تازير اسماء علم السموم مقبول

 105 05 بوثانة وسام علوم التغذية مقبول

 106 24 سي عبد هللا نور االسالم علوم التغذية مقبول

 107 25 العابد محسن علوم التغذية مقبول

 108 73 حداش المية علوم التغذية مقبول

 109 125 بالللطرش  علوم التغذية مقبول

 110 263 موداش مسعد علوم التغذية مقبول

 111 124 لندى  اورادي الري مقبول

 112 166 بن عيني محمد الري مقبول

 113 211 بلحاج عبد الوهاب الري مقبول

 114 98 ثابتي ذهبية علم الوراثة مقبول

 115 303 مسعودي حنان علم الوراثة مقبول

تطبيقيةكيمياء  مقبول  116 129 بن بوقرة  خليصة 

 117 260 بكور زوليخة كيمياء تطبيقية مقبول

 118 309 دوينات عكاشة كيمياء تطبيقية مقبول

 119 63 بوعالق ايمان بيوكمياء مقبول

 120 80 حديدي ليلى بيوكمياء مقبول

 121 167 ناصري مريم بيوكمياء مقبول

 122 228 جرمان  نادية بيوكمياء مقبول

 123 273 باي رابح بيوكمياء مقبول

 124 03 بومعيزة سعاد بيوكمياء مقبول

 125 40 تواتي رزيقة بيوكمياء مقبول

 126 164 كنوش محمد علوم اقتصادية مقبول

 127 196 بلعياضي رباب علوم اقتصادية مقبول

 128 33 ماللة ايمان اقتصاد اسالمي مقبول

اسالمياقتصاد  مقبول  129 60 بركات سمير 

 130 101 شربال نجيب اقتصاد اسالمي مقبول

 131 121 بوراس وسيلة اقتصاد اسالمي مقبول

 132 140 طويرات وليد اقتصاد اسالمي مقبول

 133 249 بعابشة   نجيب اقتصاد اسالمي مقبول

 134 261 شيتر عالل اقتصاد اسالمي مقبول

 135 287 بوختالة الهام اقتصاد اسالمي مقبول

 136 320 كعيبوش عبد الجبار اقتصاد اسالمي مقبول



 137 360 بن رقرق  فارس اقتصاد اسالمي مقبول

 138 06 فتح هللا موسى رياضيات مقبول

 139 58 يحياوي محمد العادل رياضيات مقبول

 140 78 ياحي رشيد رياضيات مقبول

 141 79 شودار رافع رياضيات مقبول

 142 85 سماتي عبد اللطيف رياضيات مقبول

 143 87 بوقرة محمد رياضيات مقبول

 144 89 قواري يزيد رياضيات مقبول

 145 90 قماري  ايوب رياضيات مقبول

 146 91 واقيد عبد الهادي رياضيات مقبول

 147 111 كنيوة زوبير رياضيات مقبول

 148 141 أسماء حمو رياضيات مقبول

 149 143 مصبوط  فريد رياضيات مقبول

 150 155 قشي احمد رياضيات مقبول

 151 169 ركح  مهدي رياضيات مقبول

 152 170 خرشوش  خديجة رياضيات مقبول

 153 183 بنور عبد العزيز رياضيات مقبول

 154 192 بلعيد مليك رياضيات مقبول

 155 214 عبد الالوي عثمان رياضيات مقبول

 156 225 عماري  بدران رياضيات مقبول

 157 231 حامدي  عبدالجبار رياضيات مقبول

 158 270 بن عويرة نور الهدى رياضيات مقبول

 159 299 سهيلي إسمهان  رياضيات مقبول

 160 304 منسول براهيم رياضيات مقبول

 161 324 معضادي أسماء رياضيات مقبول

 162 48 طالبي عبد المالك  لغة فرنسية مقبول

 163 23 بغياني أميرة لغة إنجليزية مقبول

 164 340 رفيف جلول لغة إنجليزية مقبول

 165 342 حناشي رشيد لغة إنجليزية مقبول

عالم آليإ مقبول  166 09 العيفة مريم 

 167 10 محداب جميلة إعالم آلي مقبول

 168 44 بن ترسيه رحيمة إعالم آلي مقبول

 169 65 بوروز  سفيان إعالم آلي مقبول

 170 110 منور  رستم إعالم آلي مقبول

 171 113 مزوز ميهوب إعالم آلي مقبول

 172 123 قاسمي محمد إعالم آلي مقبول

 173 144 مسعودي  اسامة إعالم آلي مقبول

 174 193 نعيجة ميلود إعالم آلي مقبول

 175 222 تازير  خيرة إعالم آلي مقبول



 176 229 عثامن عائشة إعالم آلي مقبول

 177 315 فراجي محمد عبد الرؤوف إعالم آلي مقبول

 178 35 فاتح زعيتر علوم التسيير مقبول

 179 54 خاوي محمد علوم التسيير مقبول

 180 151 محمادي نجالء علوم التسيير مقبول

 181 188 حريزي ياسين علوم التسيير مقبول

 182 191 دحدوح نجيب  علوم التسيير مقبول

 183 202 طيوب علي علوم التسيير مقبول

 184 205 سي ناصر  هاجر علوم التسيير مقبول

 185 207 مساعدية عماد علوم التسيير مقبول

 186 253 مروج محمد علي علوم التسيير مقبول

 187 289 عريبي مريم علوم التسيير مقبول

التسييرعلوم  مقبول  188 300 لوصيف فيصل 

 189 329 عصماني مختار علوم التسيير مقبول

 190 295 مشان عبد الكريم علوم التسيير مقبول

 191 32 قرارية ريمة علوم التسيير مقبول

 192 100 هادف ليلى علوم التسيير مقبول

 193 269 بن قانة مصطفى علوم التسيير مقبول

 194 327 عبد الكريم هاجر مسعودة التسييرعلوم  مقبول

 195 328 ناصري سمية علوم التسيير مقبول

 196 357 قطوش امين علوم التسيير مقبول

عامقانون  مقبول  197 84 سرداني العيد 

 198 122 غزو براهيم قانون عام مقبول

 199 146 شنتوفي عبد الحميد قانون عام مقبول

 200 190 جعيد حكيمة قانون عام مقبول

 201 241 لعناني  حسام قانون عام مقبول

 202 262 محمودي سميرة قانون عام مقبول

 203 296 بن حيدة محمد قانون عام مقبول

 204 57 هباش عمران قانون جنائي لألعمال مقبول

 205 147 لكحل منير قانون جنائي لألعمال مقبول

 206 195 كعيبيش بومدين قانون جنائي لألعمال مقبول

 207 232 خرشي  عقيلة قانون جنائي لألعمال مقبول

 208 109 كمال الدين  رايس قانون االدارة العامة مقبول

 209 142 بن لعبيدي  مالك قانون االدارة العامة مقبول

 210 153 جعيجع عقيلة قانون االدارة العامة مقبول

 211 172 نجار امين قانون االدارة العامة مقبول

 212 174 بلهامل  محمد عبد الفتاح  قانون االدارة العامة مقبول

 213 255 العاصمي صورية  قانون االدارة العامة مقبول

 214 288 رحموني موسى قانون االدارة العامة مقبول



 215 316 لعور بسمة قانون االدارة العامة مقبول

العامةقانون االدارة  مقبول  216 318 بوبريدعة نورالدين  

 217 45 مجناح حسين قانون االدارة العامة مقبول

  

  مرفوضة.ال قائمة الملفات

 سبب الرفض

رأي اللجنة 
  التقنية

اسم ولقب 
 المترشح

رقم 
التسجيل 

السجل  في
 الخاص

الرقم 
  التسلسلي

 01 07 فضيلةلحمر  مرفوض .عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 02 08 ذوادي عبد هللا مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 03 12 بونابي ليلى مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 04 14 بلفقاس بالل مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص   05 16 داود لطفي مرفوض 

 06 19 توات عدنان مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 07 20 بكدي موسى مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 08 21 بن جودي يوسف مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 09 22 قريري  رشدي مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 10 28 طيبي هادي  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 11 29 ميدني  نجاح مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع   12 38 عمرون عبد الحفيظ مرفوض 

 13 41 بن النوي حميدة  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 14 42 بن خليفة مريم  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 15 46 مسعودبن داوي  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 16 47 قارس حسام الدين  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 17 52 بخوش سعاد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 18 55 لعوامري حسينة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص   19 56 قريشي الزهرة مرفوض 

 20 59 بورحلي خالد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 21 62 خزاني جمال  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 22 64 جمالزهار  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 23 66 دريسي منصف  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 24 67 زكري اسماء مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 25 70 بريش  محمدعبد المنعم مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص   26 74 بن ناصر فرحات مرفوض 

 27 76 لعزازقة  حمزة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 28 82 الوش نسيم مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 29 83 الشريف االمينمحمد  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب



 30 86 براجل احسان مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 31 94 سبع عادل مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 32 102 برباص  الطاهر مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص   33 104 بنين  ابتسام   مرفوض 

 34 105 بنين  امال مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 35 107 قريقة  اسماء مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 36 117 رابطي  ابو بكر مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 37 120 لحسن عبد المالك مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 38 126 قبايلي محمد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب
شيخ محمد عبد  أيت

 الصمد
127 39 

 40 130 بن دومة  بن عمر مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 41 131 بوالقمح نزيهة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 42 133 بن النية  صهيب الغزالي مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 43 134 مسايلي   موسى مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 44 139 بيدي مدني مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 45 145 زايدي حسيبة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع   46 148 وكي  الطيب  مرفوض 

 47 154 علواني امبارك مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 48 156 بلقمري ناهد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 49 157 الرزاقالعايب  عبد  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 50 158 زايدي مريم مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 51 160 رزقي ليندة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 52 163 بن بوريش نشاط الدين مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص   53 165 بن مسعود نجمة مرفوض 

 54 176 يحي  هاجر مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 55 177 حريزي  توفيق مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 56 178 سعادمشري  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 57 179 مقاوسي  راضية مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 58 182 زاوي فارس مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 59 187 رزيق خالد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع   60 189 موسعي ميلود  مرفوض 

 مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب
محبوب محمد عبد 

 الباسط
197 61 

 62 198 رمضاني هشام  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 63 199 رفيقشاوش  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 64 200 خيرجة ميلود مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 65 201 أعدور خالد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 66 204 مبرك عبد الحكيم مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص   67 206 خبابة ادريس مرفوض 

 68 208 رحموني بلفاضل مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب



 69 210 شيتر العمري مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 70 212 قاصب بوعالم مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 71 215 شطاح الربيع مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 72 219 حسين صالح مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 73 220 عدوي ابتسام مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص   74 223 بولعيون احسن  مرفوض 

 75 224 بن ذياب  عبد المالك مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 76 230 بليل كسيلة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 77 233 العلمي  ايمان مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 78 234 بارش  فضيلة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 79 235 عوالي بالل مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 80 238 مخاليف  أسماء  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم   81 240 عزري  نزيهة مرفوض 

 82 242 سيوان   ساعد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 83 243 يحي   عبد الحي مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع   84 244 بن مالك  اسمهان مرفوض 

 85 245 مسعودي  محمد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 86 246 حريزي التوفيق مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 87 248 اسمهان  خرموش مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 88 251 خطاب حسين مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 89 252 مزردي عبد الحق مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 90 254 بوتهلولة شوقي مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص   91 256 غربوج حسام الدين مرفوض 

 92 264 حساني حسين مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 93 266 ملياني صليحة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 94 268 لعقون عبد الرزاق مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 95 274 غجاتي الهام مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 96 277 بوزيدة عادل مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 97 278 قدوش زوبير مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم تطابق   98 279 رحموني عبد الوهاب  مرفوض 

 99 280 خالدي طه مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 100 281 حالب حكيم مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص   101 283 حموش عبير مرفوض 

 102 286 حمود نور الهدى مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 103 290 صالب  سيد علي مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 104 293 يزيد ميلود مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 105 292 عامر  فاتح مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 106 297 شاوش وردة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 107 298 جريو سليم  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب



المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص   108 301 عميد طارق مرفوض 

 109 302 شافعي السعيد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 110 305 بوزكري إنتصار مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 111 306 قماس مسعودة  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 112 307 فرطاس لحسن مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 113 308 بوتشيشة زين الدين مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 114 313 غميض فوزية مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع   115 314 زنو بالل مرفوض 

 116 317 بوراس نور الدين مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 117 319 مقدود مسعودة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 118 321 ساسي هاجر مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 119 322 غضبان غالية مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 120 323 بومامي العباس مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 121 325 لطرش ليلى مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع   122 326 علي بوخالفة  باديس مرفوض 

 123 330 شافعي ام السعد  مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 124 331 شافعي امال مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 125 332 مرداسي احمد رشاد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 126 333 بوطبة صبرينة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 127 334 قوراري  آسيا مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 128 336 زروال نصيرة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم   129 337 فيها خير مريم مرفوض 

 130 338 مناع  ريمة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 131 343 زين العابدين لمين مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

االختصاص المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع   132 344 يخلف جمال الدين مرفوض 

 133 346 تولميت عبد الرزاق مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 134 347 صدراتي الطاهر مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 135 348 قاسمي  محمد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 136 350 زوازة  محمد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 137 351 صيد نسيم مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب
مرابط  محمد أمين 

 رمضان
352 138 

تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوبعدم   139 353 جالل هشام مرفوض 

 140 355 صالحي محمد مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 141 356 جبراني  عايدة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

المطلوبعدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص   142 358 نوفل كمال مرفوض 

 143 359 جبري نسيمة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 144 361 بن السعدي دليلة مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 145 218 مسعودة بن لخضر مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب

 146 04 بليل بلقاسم مرفوض عدم تطابق اختصاص الشهادة مع االختصاص المطلوب
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