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 الرقم االسم  و اللقب الرتبة

 01 خاتمي بلخير ستاذأ

 02 قمو امحمد محاضر أستاذ أ

 03 نقادي كريم محاضر أستاذ أ

 04 بوعافية حمزة محاضر أستاذ أ

 05 زروقي ميلود محاضر أستاذ أ

 06 عبد القادر  بن عبد هللا ضر أمحاستاذ أ

 07 القري محمد محاضر بستاذ أ

 08 بن قسوم عيسى محاضر بستاذ أ

 09 سلطاني مختار محاضر بستاذ أ

 10 قدراوي محمد محاضر بستاذ أ

 11 عبد القادر  شوقي محاضر بستاذ أ

 12 عبد الحميد بوالل  مساعد أستاذ أ

 13 بومدين الشيخ مساعد أستاذ أ

 14 بومدين بشير مساعد أستاذ أ

 15 محمد  بن جامعي مساعد أستاذ أ

 16 عيسى  بن سطالة مساعد أستاذ أ

 17 رابح  بن هني مساعد أستاذ أ

 18 ثابتي حمزة مساعد أستاذ أ

 19 حطاب فاطمة مساعد أستاذ أ

 20 خليل محمد مساعد أستاذ أ

 21 زروقي قادة مساعد أستاذ أ

 22 الدين نور  شريقي مساعد أستاذ أ
 

 الرقم االسم  و اللقب الرتبة

 23 صغير مصطفى مساعد أستاذ أ

 24 طويل بومدين مساعد أستاذ أ

 25 قواسمي محمد مساعد أستاذ أ

 26 مختاري عبد القادر مساعد أستاذ أ

 27 صافه خالد مساعد أستاذ أ

 28 مهداوي لخضر مساعد أستاذ أ

 29 جمال الدين  نالدي رنو مساعد أستاذ أ

 30 بوحميد ماما مساعد أستاذ أ

 31 عامر بن  بوعمود مساعد أستاذ أ

 32 عبد القادر  بوعزة مساعد أستاذ أ

 33 محمد زعيتري مساعد أستاذ أ

 34 رزق هللا  بن علي مساعد أستاذ أ

 35 إسماعيلكريم  مساعد أستاذ أ

 36 حلفاجي أحمد مساعد أستاذ أ

 37 ناعوس محمد أمساعد ستاذ أ

 38 صافي مليكة مساعد أستاذ أ

 39 مخلوفي بلقاسم مساعد أستاذ أ

 40 رومان محمد مساعد ب ستاذأ

 41 طيبة الحاجة مساعد ب ستاذأ

 42 عودية حنان مساعد ب  ستاذأ

 43 فرحاوي محمد متربص مساعد ب ستاذأ

 44 نور الدين  كركوب معيد
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