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  التعليم العالي قائمة األساتذة المكرمين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ 

 
 التخصص اللقب اإلسم الرقم

 هندسة صناعية موس محمد جمال 10

 فيزياء تطبيقية عياش رشيد 10

 إلكترونيك عرعار الجمعي 10

 علوم اقتصادية شريف عمر 10

 أدب حديث بن سبع عبد الرزاق 10

 تاريخ بوقريوة لمياء 10

 تاريخ معاصر حماميد حسينة 10

 تكنولوجيا التغذية فحلول جمال  10 

 تاريخ باقة رشيد 10

 بيوتكنولوجيا بن بوزة حليمة 01

 هندسة معمارية ناصر فريدة 00

 ديموغرافيا حفاظ الطاهر 00

 لسانيات -لغة وأدب عربي  ميهوبي الشريف 13

 شبكات كهربائية فتحة الشريف 14

 لغة وأدب عربي بلخير لخضر 15

 أدب عربي مدور عيسى 16

 علوم قانونية وإدارية بنيني أحمد 17

 لغة وأدب عربي بن ابراهيم السعيد 18

 الري حويشي العربي 19

 اقتصاديةعلوم  يحياوي إلهام 20

 علم االجتماع حروش رابح 21

 طاقوية فيزياء أقوجيل بوجمعة 22

 طاقوية فيزياء خالدي فؤاد 23

 لكترونيكإ بن زيد رضا 24

 عقيدة مرزوق العمري 25
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 محاضر ـ أ ـ قائمة األساتذة المكرمين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ
 التخصص اللقب اإلسم الرقم

 تاريخ قريري سليمان 00

 هندسة مدنية خليفة محمد رسال 00

 علوم التسيير عيساني عامر 00

 علم النفس عدوان يوسف 00

 اقتصاد التنمية مولحسان آيات هللا 01

 علوم سياسية بحري طروب 00

 قانون األعمال مخلوفي عبد الوهاب 00

 فلسفة مسرحي فارح 00

 فلسفة بوبكر موسى 00

 علوم إسالمية قارش محمد 00

 علوم اقتصادية عشي صليحة 00

 كيمياء بولسينة رؤوف 00

 فقه وأصول قارش جميلة 00

 فقه وأصول برهاني منوبة 00

 الطب الشرعي  بن عباس المنصف 01

 األمراض الدموية وغالنت يمينة 00

 علم االجتماع رحالي صليحة 00

 وقاية وأمن صناعي بن عبيد حسين 00

 علوم اقتصادية نويوة عمار 00

 رياضيات قادة مايسة 00

 قانون دولي شافعة عباس 00

 كيمياء صناعية مداني حكيم 00

 فيزياء زرقين سليمة 00

 علم النفس يوسفي حدة 00

 لغة وأدب عربي بن خراف ابتسام 01

 علم المكتبات سيدهم خليدة هناء 00

 إعالم آلي صغير رشيد 00

 كيمياء المواد بالطبن  نورة 00

 ميكانيك حداد جمال 00

 هيدروجيولوجيا بلخيري لزهر 00

 علم النفس أحمان لبنى 00

 أدب مغاربي قديم سعادنة جمال 00

 طب العمل بن حسين وصال 00

 جراحة العظام بوجوراف نوار 00

 أمراض الغدد والسكري شوقي دالل 01

 تخدير وإنعاش جنان عبد السالم 00

 اقتصاد إسالمي درغال رشيد 62

 فقه وأصول تركي فضيلة 63

 فقه وأصول تاغالبت حورية 64

 كتاب وسنة دردوري سامية 65

 فقه وأصول قوميدي الذوادي 00

 السياسة الشرعية شعبان رضا 00

 كتاب وسنة ديبي سامية 00

 طب األطفال براهمي سعيدة  00

 كيمياء بيطام فطيمة 70
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