
        ليكن يف علم مجيع املرتشحني الواردة أمساؤهم ضمن هــــذه القائمـــــة، أنــــه قــــد مت قبول ملفــــام للمـشاركــــة يف مسابقــــــة التوظيــــف  

يف سلك األساتذة املساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ب"، و عليه فقد حدد يوم 02 أوت 2018 إلجراء املقابلة مع جلان اإلنتقاء 

على الساعة 8:30  صباحا  جبامعـة باتنــة 1 ــــ احلـاج خلضـر - طريـق بسكــرة باتنـــة - (كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري).

ــ يعترب هذا اإلعالن مبثابة إستدعاء فردي لكل مرتشح .

مالحظة هامة : ــ ال تقبل أي وثيقة تضاف للملف فعلى املرتشحني اإللتزام بذلك

                 ــ األمســـاء مرتبــــــــة حســــــب الرتتيــــــب األجبــــــــدي للحـــــرف العــــــــــــــــــــــــريب
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مقبـــــول28 �� 1988أ!ر �ن د�ل1518

مقبـــــول28 	!
�!ر 1984أ#دور ���د2342

$ 1986أ#راب ���د3112مقبـــــول18 ��&%

ن4193	�$ 1984ا'	ود مقبـــــول4 �%ر

مقبـــــول3 �وان 1989ا�طب ���د أ&س588

$ 1982ا�+��ري ���د629مقبـــــول7 �و

7247�&	�مقبـــــول8 د	�!ر 1985ا�+�ب #��د 

مقبـــــول10 	!
�!ر 1984ا�+�ون إ!
	�م8401

م9391 �مقبـــــول8 �وان 1984ا�+�ري 

10263-!مقبـــــول13 �� 1989ا�+وادي ھ

1155-�مقبـــــول28 أوت 1987أو�ن ر

مقبـــــول22 �وان 1986!�دة ��روق12521

$ 1980!�رش !و#زه13418مقبـــــول21 ��&%

14507-�مقبـــــول10 &و��!ر 1989!��� ر

مقبـــــول31 �� 1968!��و�� ا�طب15204

مقبـــــول10 �� 1990!!$ إ��ن16374

مقبـــــول15 �وان 1985!��وي 	�رة17407

�ر$ ھ�رون1834!1979 $مقبـــــول7 �و

مقبـــــول24 �وان 1986!�
� !و#���-19449

20402-���مقبـــــول1 أ�رل 1980!�� 

مقبـــــول17 	!
�!ر 1979!دري #ز ا�دن2143

$ 1983!د�ر #�� ���ود22373مقبـــــول23 ��&%

23242-&$ 1989!راھ�- زمقبـــــول6 ��&%

مقبـــــول17 د	�!ر 1986!ر!�ش #!د ا�!�	ط24447

$ 1973!ر!�ص ا�ط�ھر25307مقبـــــول2 �%ر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعـــــــــــــــــالن

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

األمانــة العامــة

جامعـة باتنــــة 1 ــ الحاج لخضـر
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$ 1986!ر �ن ��زة26406مقبـــــول21 ��&%

$ 1985!ر&$ #!د ا�+زز2717مقبـــــول12 ��&%

مقبـــــول#�م 1988!رورة ��و -28376

مقبـــــول24 �وان 1986!رش ���د #!د ا��&+م29339

مقبـــــول20 أ�رل 1979!4ر أ��د30206

مقبـــــول24 أ 
و!ر 1970!طراوي �4ط312015%

32437-مقبـــــول16 �وان 1982!+زوزي �وز

مقبـــــول13 أ 
و!ر 1987!+ط أ��ل3375

$ 1979!6دادي �و�ود34187مقبـــــول22 ��&%

مقبـــــول12 �وان 1987!6زة 	��ح35161

مقبـــــول23 �وان 1989!��دوي !	�-3633

مقبـــــول7 �� 1978!��داد #!د 374918

ن �&دة38405	�مقبـــــول1986 �� 25!�

3952-�مقبـــــول15 أ�رل 1987!�دي  ر

مقبـــــول19 �� 1988!�+�ش #%�ف40494

$ 1983!�+ر!� #�ر41326مقبـــــول2 �%ر

42392-�مقبـــــول26 ��رس 1976!�+زوي 	�

$ 1989!�+��� أ��&�43415مقبـــــول10 �%ر

44488-&د أ�+�!1985 $مقبـــــول23 �%ر

دي را��45282+�!1984 $مقبـــــول13 �و

مقبـــــول1 أ�رل 1984!�6ث 	���ن46169

مقبـــــول5 	!
�!ر 1987!�%ر� #!د ا�ر��ن47103

48432-مقبـــــول1990 �� 26!���	�� 	�

مقبـــــول29 أ�رل 1986!�>ور ��ط�- ا�زھراء49417

503985�مقبـــــول13 أوت 1988!�وا#ر �

مقبـــــول18 د	�!ر 1978!�وط 	��ح51301

1969!�ل !���	م5230 $مقبـــــول7 ��&%

مقبـــــول3 &و��!ر 1982!ن أ��د 	�ر53442

مقبـــــول26 	!
�!ر 1988!ن ا�زن إ��ن54462

��و #!د ا�ر��ن55249مقبـــــول23 &و��!ر 1985!ن ا�	

مقبـــــول21 &و��!ر 1973!ن ا��� ا�&وي56431

ب ا�6زا��5792<4 -مقبـــــول11 	!
�!ر 1990!ن ا�&

5889-مقبـــــول14 أوت 1988!ن !ر �ن 	+د

مقبـــــول22 �� 1975!ن !+طوش �ؤاد ط�رق59134

$ 1976!ن !و�ر!�ح ا�+د60221مقبـــــول11 �%ر

مقبـــــول27 �� 1976!ن !$ أ��د61185

62346-�$ 1980!ن �دو و	مقبـــــول29 ��&%

$ 1971!ن ���&� زوھر63218مقبـــــول6 �%ر

مقبـــــول5 أ�رل 1986!ن ���د ��دة64523

6548-!
مقبـــــول23 &و��!ر 1987!ن د��ن ر



ا�ر�م 
��	�	
ا�

ل �� �	
ر�م ا�
ا�	�ل ا���ص

�ظ�ت
�ر� ا���دا	م و��ب ا��
ر����

6631-�مقبـــــول11 &و��!ر 1985!ن درا�� �<

$ 1991!ن 	��م ا���
�ر67302مقبـــــول11 ��&%

مقبـــــول29 أ 
و!ر 1979!ن 	%� #ز ا�دن68325

مقبـــــول8 أ 
و!ر 1982!ن �ر�- ا�زھرة69120

مقبـــــول3 �� 1987!ن #را�- #!�-7062

مقبـــــول#�م 1978!ن #زة ا��4دق71345

مقبـــــول21 ��رس 1982!ن #زرن #ز ا�دن72387

مقبـــــول20 ��رس 1988!ن #�رن ���د ا��>دي73140

74256-�
مقبـــــول29 ��رس 1987!ن #�و�- �

مقبـــــول11 أ�رل 1987!ن #�و�- ھ���-7532

مقبـــــول8 د	�!ر 1989!ن #ودة &�ب76506

$ 1986!ن #	5 ا'�ن77289مقبـــــول27 �و

78109��
مقبـــــول3 د	�!ر 1978!ن ?زا�- �

$ 1988!ن �ردي أ�ن79286مقبـــــول17 �و

80292-�$ 1984!ن �	�� 	>مقبـــــول4 �%ر

مقبـــــول4 د	�!ر 1984!ن ��� أ	��ء81168

مقبـــــول28 &و��!ر 1961!ن �ودر &ور ا�دن8257

مقبـــــول2 �� 1989!ن  ���- &��ة83214

84475-��# -?�مقبـــــول16 �� 1980!ن 

$ 1983!ن �	+ود أ��د85337مقبـــــول4 �%ر

مقبـــــول4 د	�!ر 1987!ن +�وب #!د ا�&ور8656

87200-+مقبـــــول#�م 1987!>�ول ر!

مقبـــــول2 	!
�!ر 1988!>�و�� 	�رة88102

89305$%$ 1986!>5 �طمقبـــــول22 ��&%

مقبـــــول23 ��رس 1990!و!�طو�- !	�-90489

$ 1981!و
>�و�- �و��91430مقبـــــول3 ��&%

مقبـــــول5 د	�!ر 1988!و��ل و�د92411

مقبـــــول8 �وان 1988!و�وف �!&932735

مقبـــــول12 أ�رل 1981!و��ري د�ل94260

$ 1976!و�ز&$ ���ده95306مقبـــــول17 ��&%

مقبـــــول8 أوت 1982!ودور �راد96470

97446-مقبـــــول11 أ�رل 1979!وراس &�د

مقبـــــول13 �وان 1982!ورزان 	و	ن98473

مقبـــــول18 �� 1976!ور��دة ���د ��ن99378

ن100490	�مقبـــــول9 أ 
و!ر 1989!ور�ل 

1012-مقبـــــول31 �� 1981!وزرون �وز

10268-�مقبـــــول23 &و��!ر 1983!وزد 	�

مقبـــــول#�م 1989!وزدة #�دل103350

��د ا�64ر104235� -
مقبـــــول17 	!
�!ر 1969!و	!
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مقبـــــول3 أ�رل 1983!و	 رة !و#�م10518

مقبـــــول13 ��رس 1984!و	&- #!د ا�6%ور106396

$ 1985!و��� ���ل107356مقبـــــول8 ��&%

مقبـــــول4 د	�!ر 1987!وط!$ &ور ا�>دى108255

مقبـــــول6 أ�رل 1970!وط�و�- �!روك109159

$ 1984!و#��- #�دل110465مقبـــــول4 �%ر

�ة11163� -$ 1985!و#�دمقبـــــول27 �%ر

مقبـــــول24 �وان 1974!و?��ش 112257���4

11310-$ 1988!و�<- &�دمقبـــــول6 �%ر

مقبـــــول18 	!
�!ر 1990!و�رة �و�-114365

$ 1981!و�رن �	�ن115334مقبـــــول6 �و

ر أ��ل116126B 1979!و $مقبـــــول14 �و

مقبـــــول9 �� 1988!و +!ر 
�� ا�دن11721

$ 1990!و�طف 	+دة118508مقبـــــول11 ��&%

مقبـــــول2 أوت 1988!و��واس 	�رة119293

120180-�$ 1988!و��دو &	مقبـــــول6 �%ر

مقبـــــول9 �� 1988!و&وة �رة121153

$ 1975!وھ&�ف #!د ا��6&�122466مقبـــــول20 �و

�� #�دل12378مقبـــــول4 &و��!ر 1978!و

124335-�مقبـــــول16 &و��!ر 1989
��	�	ت �د

مقبـــــول14 �� 1979
�رو!ت 	���ن125224

126347-1967
و�� 	�� $مقبـــــول24 �%ر

1983
��6دن #�ر127291 $مقبـــــول10 ��&%

$ �1979!��  ��ل12828مقبـــــول23 �و

129236-� �مقبـــــول10 أ 
و!ر �1983+د 

مقبـــــول22 �� �1983واد �و	1301075

مقبـــــول24 ��رس �1988��� #!د ا��ق131314

مقبـــــول11 �� �1980��وي �وزي132474

133517-�مقبـــــول8 �وان �1988��وي &!

�&�ن134274 ����مقبـــــول22 	!
�!ر 1976

ن135477	�س !�مقبـــــول1 	!
�!ر 1976

136144-�مقبـــــول24 &و��!ر 1988���ب &+

137384-&مقبـــــول25 أ�رل 1986���ج 4!ر

مقبـــــول4 &و��!ر 1970�داد ا�	+د138500

مقبـــــول26 �� 1989�داد ��ط�-139151

1991�دو را!�140394 $مقبـــــول16 ��&%
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مقبـــــول23 أوت 1992�دوم أ��ل14142

مقبـــــول#�م 1967�رزي ��<ر14222

مقبـــــول9 	!
�!ر 1985�	&� #!د ا�ر���ن143458

مقبـــــول21 ��رس 1986��وف �!&1442205

مقبـــــول23 أ�رل 1981��وا�� #!د ا�رؤوف145353

146100-1981���ش &�د $مقبـــــول17 �و

مقبـــــول#�م 1961��رط ��ول147258

148209-�مقبـــــول20 د	�!ر 1971��زة �ط

1985��ودة ��روق14927 $مقبـــــول17 ��&%

1983�&��� أ�رة150368 $مقبـــــول20 �و

1986�واس 4!�ح151154 $مقبـــــول26 ��&%

مقبـــــول30 ��رس 1980�وش �وھرة152271

$ �1982ردوش 	�رة153459مقبـــــول31 ��&%

مقبـــــول5 أوت �1981ر�وش إ	�>�ن154360

مقبـــــول18 ��رس �1985زار ���ء155275

$ �1983ط�!� ��رس156505مقبـــــول23 ��&%

مقبـــــول27 د	�!ر �1987ط�ف 	���1575

مقبـــــول26 أ�رل ��1978وي &4رة158319

مقبـــــول16 	!
�!ر ��1986ل أ	��ء159409

مقبـــــول15 &و��!ر ���1979ن ��رس160443

مقبـــــول16 أوت ��1983ري ر�دي161453

��1974	� &�ود162181 $مقبـــــول28 �و

مقبـــــول6 أ�رل �1974&�ط�- !راھم163424

مقبـــــول7 	!
�!ر �1985ر ا�دن د�ل164444

�1982ر�- ��ود16590 $مقبـــــول1 �%ر

مقبـــــول16 �� �1973ري ا�رز��166284

مقبـــــول30 �وان 1987داي و	�م167423

مقبـــــول30 أ 
و!ر 1984در&و&� إ��ن16876

ن !و#�م169172!$ 1973درمقبـــــول22 ��&%

مقبـــــول6 أ�رل 1976د#��� 	�رة170296

- زھور171526�مقبـــــول15 &و��!ر 1984د��

مقبـــــول8 أوت 1990دوس 4!رن172147

173265-!$ 1986د�� وھمقبـــــول15 ��&%

$ 1971د��� ���ل174139مقبـــــول24 �%ر

$ 1985ذھ!� ا�+د175131مقبـــــول10 �%ر

$ 1981ذ�ب ر�ق176340مقبـــــول10 �%ر
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$ 1980ذ�ب ھ��م177460مقبـــــول15 ��&%

178269-�+& -!�$ 1984ذمقبـــــول23 �و

مقبـــــول10 أوت 1986راس  ��ل ا�دن179279

ن18098�مقبـــــول26 ��رس 1965ر��ل ?ر!� &ور ا�

18185-�مقبـــــول30 أ�رل 1984ر��ون رز

مقبـــــول11 &و��!ر 1986ر��ون �رم182178

مقبـــــول28 &و��!ر 1987ر��و&� &ور ا�دن183329

مقبـــــول11 ��رس 1980رزاز�� #!�س184188

مقبـــــول1 �� 1988رز�� �&دة185366

$ 1986ر<وان 	�وى186495مقبـــــول2 �و

1871325	$ 1985ر��س #مقبـــــول10 ��&%

مقبـــــول19 أ�رل 1981ر�<�&� �رد188364

م189528 �مقبـــــول24 �� 1980روا�&- #!د ا�

مقبـــــول9 أوت 1990روس #!د ا���در190433

م191471�	 �&مقبـــــول10 �� 1974رو

مقبـــــول28 &و��!ر 1982رط�ل 192310���4

193135-&	�$ 1982ر��ن مقبـــــول8 ��&%

مقبـــــول7 �وان 1980زاوي ا�+ر!�194229

مقبـــــول8 د	�!ر 1986زادي أ�&-195479

$ 1987زر��ق ���ل196207مقبـــــول16 �%ر

مقبـــــول6 ��رس 1974ز#زع #!د ا���د19737

مقبـــــول29 أ 
و!ر 1966ز?وان و	ف198277

مقبـــــول13 �وان 1985ز��وط �رد199270

مقبـــــول17 &و��!ر 1990ز ري أ	��ء20060

مقبـــــول11 	!
�!ر 1976ز��ش �4ط2012435%

202192-$ 1990ز�ور ?�&مقبـــــول25 �%ر

مقبـــــول2 	!
�!ر 1970زواري أ��د ���ل203487

204420�
�� �&�مقبـــــول30 أ 
و!ر 1973ز

مقبـــــول29 �� 1977ز�&� �و&ر20513


و&� 206264���4مقبـــــول2 أ 
و!ر 1985ز


و&� ���د #�دل207381مقبـــــول6 أ 
و!ر 1985ز

$ 1988زن ا�+�!دن ��ن208190مقبـــــول4 �%ر

209160-�مقبـــــول7 ��رس 1988	�!ق &	

���  &زة21026�	1988 $مقبـــــول18 ��&%

مقبـــــول15 أ 
و!ر 1977	�	� �!روك211170

212203-مقبـــــول13 �� 1989	�#د 	�
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مقبـــــول20 �� 1988	�#د �رم21353

214173-مقبـــــول21 ��رس 1989	� ر �+رو	

مقبـــــول16 	!
�!ر 1980	��م ز&ب215176

مقبـــــول21 ��رس 1988	��م ���د زد216244

$ 1976	���� !در ا�دن217450مقبـــــول2 �%ر

�� إ��ن21861مقبـــــول25 أوت 1989	�

مقبـــــول14 ��رس 1990	�ري وردة21947

مقبـــــول11 &و��!ر 1966	ردا&� ا�	+د220448

221198-مقبـــــول16 أ 
و!ر 1978	طوط� ?&

مقبـــــول8 د	�!ر 1982	+�دة ��ط�- ا�زھرة222130

مقبـــــول21 	!
�!ر 1988	+�دي #��د22325

ن224413	مقبـــــول28 �� 1988	+دون 

مقبـــــول15 أ 
و!ر 1978	��- #!د ا���د225516

مقبـــــول31 �� 1981	��� �!&2261365

مقبـــــول30 &و��!ر 1971	�ط�ن #�وة227467

$ 1980	�ط�ن ���د �� ر228251مقبـــــول4 �%ر

229250-$ 1984	�ط�ن �و&مقبـــــول13 �و

مقبـــــول1 �� 1988	�ط�&� و��ء230472

مقبـــــول11 أ�رل 1988	���&� ا&
�4ر231439

مقبـــــول25 ��رس 1987	���&� أوب23295

مقبـــــول7 أ 
و!ر 1977	���&� #��ر233252

��د ا�64ر23420� �&مقبـــــول1969 �� 28	�


ن235362�� ���	1990 $مقبـــــول18 �%ر

مقبـــــول16 أ 
و!ر 1981	&و	� ��!و!-236499

�ر #ز ا�دن237108	1983 $مقبـــــول5 ��&%

�ء238253�� F���1985 $مقبـــــول22 �%ر

$ ��1980�+� أم ا�	+د239438مقبـــــول30 �و

$ ��1979�+� أ��ل240435مقبـــــول27 ��&%

241522-�مقبـــــول26 &و��!ر ��1986 � #�

مقبـــــول4 �� ��1979وش ر�ق2426

مقبـــــول20 �� �1979
وح 	+دة243211

مقبـــــول1 د	�!ر �1986داد &�4ر244341

مقبـــــول26 	!
�!ر �1976+!�ن ا�	+د245426

$ �1989 رد #!د ا� رم246164مقبـــــول21 �%ر

مقبـــــول2 	!
�!ر �1981 ��ك ��ط�-247234

2483445�مقبـــــول29 أوت �1987 ورة �
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$ ��1989و�� ھ��ر249195مقبـــــول18 �و

د250311��
و�� #!د ا�&�1980 $مقبـــــول11 ��&%

25174$$ �1989&$ آ	مقبـــــول2 �و

252370-�مقبـــــول25 أوت �1990&�ل #�

$ �1989وا!� 	�رة253395مقبـــــول16 ��&%

$ �1987و��ن 	>�م254361مقبـــــول8 ��&%

ر255309B� ن�1990 $مقبـــــول30 ��&%

25677-&�مقبـــــول24 �وان ���41983 

مقبـــــول16 أ 
و!ر �41983ھد ��ط�- ا�زھراء25797

مقبـــــول29 أوت 41972�راوي &<رة258484

مقبـــــول13 ��رس ���41975-  ��ل259352

$ 1980<!+� ا�&ذر260455مقبـــــول19 ��&%

261481-�مقبـــــول#�م 1987<ف 8 &	

262451-�H�# و!ر 1978ط�وس
مقبـــــول3 أ 

263478�&��
مقبـــــول8 أوت 1983ط>راوي ا�

$ 1989طوب 264416��#مقبـــــول1 ��&%

مقبـــــول12 �� 1989ظ��ري أ��م265171

مقبـــــول6 �� 1978#�!� #!د ا�	�م266456

�#1989ش ���د ا�>�دي267324 $مقبـــــول13 ��&%

مقبـــــول22 أوت 1984#!�د #!�-268138

269254-�$ 1987#!�س  رمقبـــــول23 �و

مقبـــــول5 �وان 1990#!�س ���د أ�ن270524

$ 1989#!د ا�	�م ز&ب271163مقبـــــول21 �%ر

مقبـــــول29 	!
�!ر 1987#!د ا� رم ھ��ر �	+ودة27299

مقبـــــول12 �� 1990#!داوي &وال273422

مقبـــــول25 �� 1975#!د�� و��ء27491

275248-�مقبـــــول2 �وان #1968!$ 	�

$ 1983#!ود 	+�د276156مقبـــــول20 �%ر

مقبـــــول17 د	�!ر #1987!د #!د ا��ؤ�ن277216

278194-&�د !#1982 $مقبـــــول23 ��&%

مقبـــــول16 أ 
و!ر ��B#1978&� #!د ا�+���27979

280186-&مقبـــــول27 �� 1977#��!� 4!ر

281117-&�	�$ 1985#�رود مقبـــــول22 �%ر

28216-� �مقبـــــول14 �وان 1979#دال 

مقبـــــول24 أ 
و!ر 1990#ر!وز �ط�- زھراء283427

$ 1986#زوي �&�ن284480مقبـــــول18 �و



ا�ر�م 
��	�	
ا�

ل �� �	
ر�م ا�
ا�	�ل ا���ص

�ظ�ت
�ر� ا���دا	م و��ب ا��
ر����

$ 1987#	�	�- آ�&-2854مقبـــــول2 �%ر

مقبـــــول4 �� 1986#ط�وي #!د ا�رزاق286261

$ 1973#طوي &4رة287174مقبـــــول4 �%ر

�ة288105�مقبـــــول31 د	�!ر 1986#�ون 

مقبـــــول13 �وان 1985#�ون �>دي289377

$ 1962#�وا&� ا�!�رك290268مقبـــــول24 ��&%

$ 1987#�وا&� ��ط�-291367مقبـــــول3 ��&%

مقبـــــول7 &و��!ر 1982#�� !و���%- !�دس292278

293233-مقبـــــول13 د	�!ر 1982#��روش ��

مقبـــــول14 أ 
و!ر 1985#��ري 294468��#

مقبـــــول31 د	�!ر 1975#��ري �!�ر 295148$

مقبـــــول17 ��رس 1988#���رة ���د و	ف296205

$ 1982#�ر 	�رة297441مقبـــــول1 ��&%

مقبـــــول12 أوت 1969#�ر و	ف298241

مقبـــــول28 &و��!ر 1987#�را&� 	%�ن299434

�ة300421�مقبـــــول1 أ 
و!ر 1973#�راوي 

301372-مقبـــــول2 أ 
و!ر �#1974رات 	��

مقبـــــول30 �� �#1982رة �ر��ت30271

مقبـــــول18 أ 
و!ر �#1989ور أ�ن303141

مقبـــــول21 �� �#1987ور �&�ن304219

مقبـــــول22 أ�رل 1971#وار 	+دة305217

- &4ر ا�دن306527�مقبـــــول29 �� 1964#وا

�ة30772�$ 1984#و&� مقبـــــول29 �و

مقبـــــول19 &و��!ر #1988�و�� ��زة308281

مقبـــــول13 &و��!ر #1989	�وي 	%�ن30912

#1973واج ط��ب310397 $مقبـــــول8 �و

مقبـــــول15 	!
�!ر #1990ون �&�ل311312

مقبـــــول1 ��رس 1987?��
� أ��م312259

مقبـــــول19 	!
�!ر 1965?راب ا��د31336

دة314149��مقبـــــول#�م 1985?راب 

315303-�
مقبـــــول30 &و��!ر 1967?زاز �

4رة316429& -مقبـــــول14 أ�رل 1989?����

317304$�H�# و!ر 1986?&�دره
مقبـــــول20 أ 

$ 1990?و?- ���د أ�ن318101مقبـــــول16 �و

$ 1977���� �4ح ا�دن319239مقبـــــول9 ��&%

$ 1980�ر��&� �راد320191مقبـــــول10 ��&%
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مقبـــــول19 أوت 1979�ر��ت 	�رة321119

322298-
� ��ر��مقبـــــول16 أ�رل 1978�ر

$ 1984�ر��&� ا�زھرة323513مقبـــــول19 ��&%

$ 1966��ح �4ط3241795%مقبـــــول26 �و

مقبـــــول4 �وان 1991���� و	م32541

مقبـــــول14 	!
�!ر 1982��ك �راد326371

مقبـــــول14 أ 
و!ر 1989�و?��� !	�-327482

ر �رم328317� �<�1989 $مقبـــــول22 �و

مقبـــــول7 أ�رل ��1982دة 	�م32919

مقبـــــول8 �وان ��1968	�� ا�	+د330115

��د33149� ���!�1972 $مقبـــــول19 �%ر

مقبـــــول27 &و��!ر �1989را!�4 	�رة332504

مقبـــــول3 أ 
و!ر �1989روي #!د ا�ر��ن33386

مقبـــــول18 د	�!ر �1969رد #د&�ن334202

مقبـــــول2 	!
�!ر �1981ر�س إ	��#ل335323

مقبـــــول28 د	�!ر �1960رن زھرة336343

$ ��1983ب 	>�م337197مقبـــــول11 �%ر

م338512 �مقبـــــول19 أ�رل �����1981ن 

339152-��1981��ح &! $مقبـــــول24 ��&%

مقبـــــول15 أ�رل 1977 !�ھم 	�ط�&-340272

مقبـــــول21 أ 
و!ر 1969 ر!� ���د341348

مقبـــــول15 ��رس 1988 رم ���د342116

ن343121	�مقبـــــول18 	!
�!ر 1990 رم 

مقبـــــول30 	!
�!ر 1977 �%�&� #!د ا���د344509

مقبـــــول#�م �1979�ول درا��345290

$ �1986ر!س 	�راء346158مقبـــــول7 ��&%

$ �1984ز#ر ���د347150مقبـــــول6 �%ر

مقبـــــول2 ��رس 4�1987�ب  ���د34883

$ �1965+��ل � �ل34973مقبـــــول29 ��&%

مقبـــــول11 �وان �1989+&�&� أ�رة350113

�	�م35115 �&�&+�1985 $مقبـــــول23 �%ر

مقبـــــول28 ��رس 6�1974رب إ�>�م352331

مقبـــــول13 ��رس ���1975ب 	+د353285

مقبـــــول8 أ�رل �1990 �ل ��زة354104

355175-مقبـــــول4 &و��!ر ��1986و�� را<

مقبـــــول28 أ 
و!ر ��1988و&س ز&ب356389
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مقبـــــول14 	!
�!ر ��1988ن �!&-357288

مقبـــــول21 أوت ���1986ك &در35866

ن35951	�مقبـــــول10 �� ��1982&�ح 

�1985��ودي &ور ا�>دى360454 $مقبـــــول10 �و

مقبـــــول4 &و��!ر �1975�&ش #!د ا�وھ�ب36158

مقبـــــول23 أ 
و!ر ����1988ف أ	��ء362359

مقبـــــول2 د	�!ر ���1990&�- آ�&-363287

مقبـــــول26 �وان ���1989وف ھ��م364318

مقبـــــول2 &و��!ر ��1986&�ن #�!-365240

366425-مقبـــــول23 أوت �1981داود 	�

$ �1984د�و&� ھ&دة367225مقبـــــول22 ��&%

مقبـــــول17 أ�رل �1982د�ل �%&�وي368390

$ �1990زردي #!د ا��ق36946مقبـــــول22 ��&%

370125-�مقبـــــول30 �� �1981زوز  ر

$ �1988زوز �!&5 ر!�ب37114مقبـــــول16 ��&%

��د ا�	+د372452� �&�$ �1979زمقبـــــول3 ��&%


�  	و	ن37384مقبـــــول10 د	�!ر �1989ز

$ �1970	+ودي ا��رف374321مقبـــــول14 �و

$ �1985	+� #!د ا� رم375388مقبـــــول14 �%ر

$ ���1986ور ��&د37639مقبـــــول20 ��&%

$ ��1984ري أ��ل377122مقبـــــول24 �%ر

مقبـــــول11 �وان ��1988&�ن !ر -37824

مقبـــــول11 ��رس ��1972&�ن �وزي3799

مقبـــــول5 ��رس 4�1962!��� ��داد380146

مقبـــــول6 ��رس 4�1989دق ���د ا'�ن3818

مقبـــــول20 �وان 4�1983+ور �ط�- ا�زھرة382514

$ �1985+�ش 	�رة38311مقبـــــول1 �%ر

مقبـــــول4 د	�!ر �1980+ط�8 �&�ن384358

مقبـــــول2 &و��!ر �1970+طر !و#�م385199

$ �1984+�ري ���د386502مقبـــــول24 �و

387123-$ ���1986و	� را<مقبـــــول1 �%ر

مقبـــــول19 &و��!ر ��1989را&� #!د ا�>�دي388386

�� ا�دن389486� -��� �1986 $مقبـــــول25 �%ر

390213-�مقبـــــول15 أ 
و!ر ��1987ك &!

مقبـــــول11 ��رس ��1980و � �ردة391295

392363-&مقبـــــول16 �� �1974&�ر 4!ر



ا�ر�م 
��	�	
ا�

ل �� �	
ر�م ا�
ا�	�ل ا���ص

�ظ�ت
�ر� ا���دا	م و��ب ا��
ر����

$ �1986&�4ر �>رزاد393189مقبـــــول17 ��&%

394464-�مقبـــــول23 د	�!ر �1987&�ع ر

مقبـــــول26 �� �1987&4وري إ�>�م3957

مقبـــــول25 أ�رل �1989>دد ��ف39682

مقبـــــول30 أوت �1985و�ق أ	��ء397408

398299-مقبـــــول1 �وان �1984و�ق 	�

$ �1984و�ق 	>�م399355مقبـــــول4 ��&%

400457-��� �طمقبـــــول#�م �1983

مقبـــــول31 أوت 1987&�!
� أ��م401228

40269-�مقبـــــول1 د	�!ر 1988&��� و	

403196-$ 1989&�4ري 	�مقبـــــول14 �%ر

مقبـــــول18 	!
�!ر 1984&�ل &!ل ���د40454

ن40594	�مقبـــــول20 ��رس 1966&��- 

مقبـــــول5 د	�!ر 1988&4ب أ�رة406283

مقبـــــول16 �� 1988&+�� #!د ا� رم407223

مقبـــــول4 �� 1979&��ر �و	4083205

1978&�ش 	�رة409328 $مقبـــــول4 ��&%

$ 1964&وري #!د ا�ر���ن410245مقبـــــول23 ��&%

$ 1985&و4ر ز ر�ء41144مقبـــــول20 �%ر

مقبـــــول19 �وان 1990ھ!�ش #�ران41250

مقبـــــول15 أ 
و!ر 1982ھ��$ �!&4132625
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