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واللقب  الرقم امل   الرتبة  سم   ميل

عمور / د.أ  01 العا عمر التعليم  amar.ammour@univ-msila.dz أستاذ
الدين/ د.أ  02 ن العا يافضز التعليم  zineeddine.daif@univ-msila.dz أستاذ
العا برو محمد/ د.أ  03 التعليم  mohammed.berrou@univ-msila.dz أستاذ
العا اسماعييامنة/ د.أ  04 التعليم  yamna.ismaili@univ-msila.dz أستاذ
قدوري/ د.أ  05 العا رابح التعليم  rabah.keddouri@univ-msila.dz أستاذ
الةمحمد/ د.أ  06 العا بودر التعليم  mohamed.bouderbala@univ-msila.dz أستاذ
ر/ د.أ  07 ديالطا العا مجا التعليم  tahar.medjahdi@univ-msila.dz أستاذ
العا طھحمود/ د.أ  08 التعليم  hamoudsaleh.taha@univ-msila.dz أستاذ
باي/ د  09 ناصر أ أعمر محاضر  amar.nacerbey@univ-msila.dz أستاذ
ن/ د  10 مل ة أ نص محاضر  nassira.lamine@univ-msila.dz أستاذ
بولسنان/ د  11 دة أ فر محاضر  farida.boulesnane@univ-msila.dz أستاذ
علوطي/ د  12 أ عاشور محاضر  achour.allouti@univ-msila.dz أستاذ
ع/ د  13 أ مصطفى محاضر  moustafa.baali@univ-msila.dz أستاذ
مام/ د  14 أ عواطف محاضر  awatif.mame@univ-msila.dz أستاذ
في/ د  15 شر أ حليمة محاضر  halima.charifi@univ-msila.dz أستاذ
مغارعبد/ د  16 اب أ الو محاضر  abdelouahab.meghar@univ-msila.dz أستاذ
يمي/ د  17 ابرا أ سامية محاضر  samia.brahimi@univ-msila.dz أستاذ



وا/ د  18 أ العمري محاضر  lamri.ouadah@univ-msila.dz أستاذ
مكفس/ د  19 املالك أ عبد محاضر  abdelmalik.mekefes@univ-msila.dz أستاذ
كتفي/ د  20 أ  عزوز محاضر  azouze.ketfi@univ-msila.dz أستاذ
بوقرة/ د  21 أ  عواطف محاضر  awatif.bouguerra@univ-msila.dz أستاذ
قرساس/ د  22 ن أ  حس محاضر  hocine.guersas@univ-msila.dz أستاذ
خطوط/ د  23 أ  رمضان محاضر  ramdane.khatout@univ-msila.dz أستاذ
اتعبد/ د  24 بر ق أ  ا محاضر  abdelhak.barkat@univ-msila.dz أستاذ
يمي/ د  25 د رزاد أ  ش محاضر  chahrazed.dehimi@univ-msila.dz أستاذ
بورنان/ د  26 أ  سامية محاضر  samiya.bourenane@univ-msila.dz أستاذ
براخلية/ د  27 الغ أ  عبد محاضر  abdelghani.brakhlia@univ-msila.dz أستاذ
جالب/ د  28 أ  مصباح محاضر  mosbah.djellab@univ-msila.dz أستاذ
اخ/ د  29 دو در أ  قو محاضر  kouider.doubbakh@univ-msila.dz أستاذ
بوضياف/ د  30 أ  نوال محاضر  naoual.boudiaf@univ-msila.dz  أستاذ
ميد/ د  31 ا أأستاذ  امعبد  abdelhamid.cheham@univ-msila.dz محاضر
أ  نقبيلبوجمعة/  د  32 محاضر  nekbil.boudjema@univ-msila.dz أستاذ
بوجالل/ د  33 يلة محاضر  س  souhila.boudjellal@univ-msila.dz أأستاذ
منذ/ د  34 يداع اس ي رو أ  02/09/2018محمد محاضر  mohammed.roubi@univ-msila.dz أستاذ
ة/ د  35 اسم د تصرف(ز أ  )تحت محاضر  samira.zidelkheir@univ-msila.dz  أستاذ
يميأسماء/ د  36 محاضر  إبرا  asma.brahimi@univ-msila.dz بأستاذ
زمورري / د  37 محاضر  حميدة  hamida.zemouri@univ-msila.dz بأستاذ
ة/ د  38 مناصر محاضر  عمر  amar.menasria@univ-msila.dz بأستاذ
جعالب/ د  39 الدين محاضر  نور  nourdine.djaalab@univ-msila.dz بأستاذ
ميمون / د  40 محاضر  حدة  hadda.mimoune@univ-msila.dz  بأستاذ



زطة/ د  41 بن محاضر  بلدية  baldia.benzetta@univ-msila.dz بأستاذ
بوجالل/ د  42 محاضر  سعيد  seid. boudjellal@univ-msila.dz بأستاذ
بوترعة/ د  43 يم محاضر  إبرا  ibrahim.boutara@univ-msila.dz بأستاذ
د/ د  44 صا محاضر  فتيحة  fatiha.sahed@univ-msila.dz بأستاذ
خرخاش/ د  45 محاضر  أسماء  asma.kharkhache@univ-msila.dz بأستاذ
بوعالقة/ د  46 رة الز أأستاذ  فاطمة  fatima.boualagua@univ-msila.dz مساعد
عزوق/ د  47 أأستاذ  جميلة  djamila.azoug@univ-msila.dz مساعد
بليل  48 أأستاذ  عفاف  affaf.bellil@univ-msila.dz مساعد
سفاري   49 أأستاذ  لب  loubna.seffari@univ-msila.dz مساعد
طال  50 أأستاذ  الصادة  sada.talbi@univ-msila.dz مساعد
ة  51 بأستاذ  بوزنادسم  samira.bouznad@univ-msila.dz  مساعد

    


