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 MOOCو الطلبة المعنيين بالتكوين على    األساتذة قائمة

  الرقم اإلسم و اللقب السلك/الرتبة

 1 بارس مريم استاذ مساعد

ساتذة 
ال
ا

ن
الدائمي

 

 2 براهمية ليليا استاذ مساعد

 3 بسكري يمينة استاذ مساعد

 4 بن جميل خولة استاذ مساعد

 5 بن قرابت نوال استاذ مساعد

 6 بن كموش نزيهة استاذ مساعد

 7 بن يونس جهيدة استاذ مساعد

 8 بودشيش حميد استاذ مساعد

 9 بوذراع أمينة استاذ مساعد

 10 بورصاص هدى استاذ مساعد

 11 بورقعة مريم استاذ مساعد

 12 بوعالق نجيبة استاذ مساعد

 13 تمبم وداد استاذ مساعد

 14 حريدي سامية استاذ مساعد

 15 حيمورة كوثر استاذ مساعد

 16 زموري العياشي استاذ مساعد

 17 زميتي أسماء استاذ مساعد

 18 زياية ريمة استاذ مساعد

مساعداستاذ   19 سرحاني مريم 

 20 سعايدية إيمان استاذ مساعد

 21 سعداوي لمياء استاذ مساعد

 22 شحاط نرجس استاذ مساعد

 23 شرفي نجيمة استاذ مساعد

عـــــليــــم العــــالي ـوزارة الت

 والبـحث العـلمي
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 24 شريبي لمياء استاذ مساعد

ن
ساتذة الدائمي

ال
ا

 

 25 شريط مريم استاذ مساعد

 26 شطيبي محمد وليد استاذ مساعد

 27 شكاط إلهام استاذ مساعد

 28 شلغوم عديلة استاذ مساعد

 29 شيحي صورية استاذ مساعد

 30 طابوش إيمان استاذ مساعد

 31 طولقي الدي استاذ مساعد

 32 ظوافر إيمان استاذ مساعد

 33 عاتي مراد استاذ مساعد

 34 عبداوي  فاطمة الزهرة استاذ مساعد

 35 العقون أمينة استاذ مساعد

 36 علي زوي محفوظ استاذ مساعد

 37 عميار منيرة استاذ مساعد

 38 عيوني ليلى استاذ مساعد

 39 قاسمي فاطمة الزهرة استاذ مساعد

 40 كريبس أمينة استاذ مساعد

 41 لسود صبرينة استاذ مساعد

 42 لعيادة راضية استاذ مساعد

 43 مباركي كاتيا استاذ مساعد

 44 محتالي أحالم استاذ مساعد

 45 منيجل ريمة استاذ مساعد

 46 مومن سمية استاذ مساعد

 47 هناينية حسناء استاذ مساعد

 48 بن طبولة اميرة ماستر

ساتذة
ال
ا

 
ن
المؤقتي

 

 49 بوخروبة انصاف جميلة  ماستر

 50 عثمانية فاطمة  طالبة دوكتوراه

 51 بوشارب اماني طالبة دوكتوراه

 52 ميهوب هاجر ماستر

 53 بوشالغم فاطمة الزهراء ماستر

 54 شواطي جنات ماستر

 55 هقهاق نبيلة  ماستر

 56 اومدور سرور  ماستر

 57 بن يعقوب بثينة  ماستر



جهينة عالق ماستر  58  

2طالبة ماستر   59 جطني زينب 

 

ر 
ست

طلبة الما
2

 

2طالبة ماستر   60 حيمري رميسة  
2ماستر طالبة   61 بوغازي هديل جمانة  

2طالبة ماستر   62 بومعزة سارة  
2طالبة ماستر   63 بوقرة نورالهدى 
2طالبة ماستر   64 قيروني رواء 
2طالبة ماستر   65 درغوم حياة  
2طالبة ماستر   66 سهيلي ندى 
2طالبة ماستر   67 بوناب نسرين 
2طالبة ماستر  مالكبولخراس دنيا    68 
2طالبة ماستر   69 رتام رانيا 
2طالبة ماستر   70 مزارة عواطف 

 

 رئيس القسم 


