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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 أكتوبر  05  فيأدرار                                                                                 أدرار  -  جامعة أحمد دراية

2021 
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم اإلسالمية

 قسن العلوم اإلسالهية

 

 

 َتائج دراست انطعىٌ انًتعهمت بانذخىل إنى انسُت األونى ياستر عهىو إساليٍت كافت انتخصصاث 

 2021/2022برسى انًىسى انجايعً ( %100حصت )
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار اللجنة تاريخ امليالد اللقب و االسم الرقم

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1998-12-10 رداد دمحم انسانى 1

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1996-10-06 رلادي عبذ هللا 2

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  2000-07-19 باحمد أحمد 3

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  10/02/1994 ةبن كادي خديج 4

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  1997-02-03 بن كادي حسنة 5

 انتفسٍر وعهىو انمرآٌيمبىل فً تخصص  1996-01-09 عيشاوي نادية 6

 انتفسٍر وعهىو انمرآٌيمبىل فً تخصص  1998-02-23 حني حليمة  7

 انتفسٍر وعهىو انمرآٌيمبىل فً تخصص  1997-12-01 سويلمي الزهراء 8

 انتفسٍر وعهىو انمرآٌيمبىل فً تخصص  2000-10-14 بن اعمر دمحم السالم 9

 قرار اللجنة تاريخ امليالد اللقب و االسم الرقم

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1990-03-29 سٍُمرة عبذ هللا 1

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  2000-10-12 نكحم زهٍر 2

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1987-09-10 باي يصطفى َاصر 3

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1999-01-21 نعجال حساٌ 4

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1994-06-14 طاهري انشٍخ 5

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1998-06-24 لطٍب زٌُب 6

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1982-09-18 حريت عبذ هللا 7

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1968-01-01 دباغ دمحم 8

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1984-11-09 بٍ جعفر دمحم 9

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1995-12-13 لََرَداٍَس ٌىسف 10

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1986-12-03 هذروق انحسٍ 11

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1999-03-17  يىساوي أحًذ 12

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1986-05-01 تطاوي يحًىد 13

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1995-01-22 يساونً فطىيت  14

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1983-05-02 بهىاعر حسٍ 15

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1986-07-25 حًت عبذ انمادر 16

 (%20حصت )َتائج دراست انطعىٌ انًتعهمت بانذخىل إنى انسُت األونى ياستر عهىو إساليٍت كافت انتخصصاث 

 2021/2022برسى انًىسى انجايعً 
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  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1992-09-19  عسٌسي عبذهللا 17

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1985-02-01 انعبادي دمحم 18

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1979-11-25 برياتً عبذ انًجٍذ 19

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1998-08-10 بهابً صىرٌت 20

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1993-11-09 انرحًٍ عًراوي عبذ 21

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1991-05-29 لرٌذ خانذ 22

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1984-02-05 صهىح فاطًت 23

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1974-12-28 صذٌمً بىيذٌٍ  24

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1984-05-10 حُطاوي عبذ انكرٌى  26

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1983-10-07 بحٍذي عبذ انمادر 27

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1996-06-01 عالو انطٍب 28

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1995-03-26 نًٍٍ فاطًت حايذ 29

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1977-07-17 انحًٍذ بٍ عبذ انكبٍر عبذ 30

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1993-03-23 لٍذال فضٍهت 31

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1998-04-30 عىف جالل 32

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1983-04-21 بٍ عٍسى ٌىسف 33

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1983-07-08 عبذ انكرٌى بٍ حًً  34

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1985-03-14 انشمه عًر  35

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1994-03-05  كهثىو إٌذر 36

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1982-11-28 َغراوي عبذ انخانك  37

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1983-10-10 بىَسرة  38

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1993-02-21 نحسٍ عبذ انحًٍذ 39

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1981-05-12 براهًًٍ انطٍب 40

  انفمه انًمارٌ وأصىنهيمبىل فً تخصص  1981-01-06  دمحمبٍ بهخٍر 41

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  1982-11-25 أبكر دمحم الطيب 42

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  27/09/1976 عثماني رمضان 43

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  1995-07-02 الوهاب كبسة عبد 44

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  06/06/1995 سيدي عبد الحفيظ حنان 45

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  26/02/1992 رمضاني سعدية  46

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  15/08/1994 عليوات جمعة 47

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  27/03/1978 فوضيل لعربي 48

  انشرٌعت وانماَىٌيمبىل فً تخصص  09/03/1979 مباركي حميد  49

 انحذٌث وعهىيهيمبىل فً تخصص  01/01/1979   الخيرأمبن حسني  50


